
Prefeitura Municipal de Nviérico 1.rasiliense 

. - .e• 0,9/2019 
PREG,k0 	 N" 	ti9 

011i3/2019 

INTERESSADO: PREFEFFt l RA  MUNICH',  \I.! E z'jviERICO BRASILIFINSE - 43.976.166.0001/50 

Aos 	3la 	dias do mC.'s de 0,61,4t, do ano  Le :WI  .), na Lidadt.. de Américo Brasiliense, 

Estado Cie Sk; f  ado,  sito na Av. Eitgaio Voltarei. n" 25. Centro, o Município de Américo Brasiliense, 
representado peio Prefeito Dirceu Bras Pano. e a empresa FL:A:NAND() PRADO CORREA ME, CNPJ: 
03.136.960/0003-33 por seu representante legal_ Fernando Prado ','i?rréa. portador do 1:Ci: 19.514.737 e 
(..PI': 143.144 988-11 aeordain proceder. nos lermos da,: 1.)eeretos  Municipals  n' 016/2009 e 001/2011 e 
do edital de PreQ,ao presencial IV 0003/2019, bem come, dás Leis 11' 8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de 
Preços referente aos  hens  abaixo discriminados, com seus respecilvos preços unitários, observadas as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA 	 —1)0 08,2,',TO 

Constiwi obit.sto cia prQsrnk• 	l.21 de Rettistr 

ITEM  UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário Preço Total Envasadora  

'I  
.,_ 

UN  60 
GAS  LIQUEFEITO DE PETROLE0 
ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG R$ 285,00 R$ 17.100,00 CONZIGAZ 

VALOR TOTAL DA ATA: RS 17.100.00 (Dezessete mil e cem FLWS 

(:Li'I.,. LA :•.,T.C;11 NDA 	CL 	.E DOS  RECURSOS  ORCAMENTARIOS 

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

2 - Os recursos financeiros serio atendidos por verbas clu recursk..,s constantes do Orçamento vigente,  

col-trim-tie  a seguinte classificaçAo: Ficha 14i. Niliurezo:3 3.90.30 00 - Material de Consumo, Unidade: 
(.0..07.10 MERENDA LSCOLAR. him:ion:IF 0030 - MERFN1.)». FSCOI.AR. Origem do Recurso: 

PrOprio. 

- DOS PRAZOS, DAS ()iN 	E DO 1..,OCA.L. DE ENTREGA 

OBJETO DA 1,WITtik(:/i3O 

1. 0 objeto desta 1ieitac7ao deverá ser entregue em ate 24 (vinte e guntro) horas, contadas 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 diretamente nos locais constantes na respectiva 
Ordem de Fornecimento que indicara um ou mais destinos relacionados abaixo, nesta cidade de  Americo  

Brasiliense, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento: 

Locais de entrega a serem indicados nas Ordens de Fornecimento: 
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EMU DR.  JOÃO BATISTA P. ALMEIDA 
Av. Joaquim Afonso da Costa, -39:; --- Centro 

EMEF AMÉRICO RONCALLi 
Av. Secondo  Della  Rovere, 595 —  Sao  José 

COZINHA PILOTO 
Av. Tereza Marsili, 295 — Centro. 

QUARTA DAS CONDIÇÕES DE REC.TBIMENTO DO  °WET°  

1 - O objeto da presente licitação  sera  recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 
posterior verificaçáo da confOrmidade dos produtos com as espeeilicações deste edital. 

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual. Contratante poderá: 

a) se disser respeito t especificação.. rejeita-lo no todo ou cm parte. determinando sua stibstituição ou 
rescindindo a contratação. sem prejuito das pcnalidades cabivk.!is: 

a. I ) na hipótese de substituição, a ('ornrow& devera  laze-ia  ern  eonlormidacle  corn  a indicação da 
Administração, no prazo máximo  dc  02 (dois) dias ateis. contados da notif)caçáo por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 

h) se disser respeito á diferença de quantidade ou  dc panics,  determinar sua complementaçilo ou rescindir 

contratação. sem prejuizo das penalidades cabíveis:  

hi)  na hipótese de coniplcnientuçàu a Contrdnda de \ era luze-Ia cm conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo  dc  02 (dois) dias úteis, contados da notificaçAo por escrito, 

mamido o preço inicialmente contratado. 

- O recebimento do objeto dar-se-á  &lint  ti vamentc. apos veta lica0o do atendimento integral da 

quantidade e das espeeiticações contratadas. 

CLSULA ()UINTA 	AS (..:ONDIC, is Di'',  PAGAMENTO  

1 - O pagamento  sera  efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os 
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de deposito 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 
ocorrera 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

Sem prejuizo 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. ganam ida a defesa prévia: 

- Pela recusa injustiticada de retirar a  Orden)  de trorneeiniento demitiu 	prazo 	)eiceido ou de 
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recebe-la dentro de sua validade. multa de 20% vinte por cento). 

2 — Pelo atraso injustificado na entrega dos produ(os: 

Ai rd,40 tt L• Ti1) (lniriM)  Was.  inulta 	 ele.:._trnos por cento) por dia de atraso, 

calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento:. 

2.2 — A partir do 310  (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexceução total da obrigação; 

3 Pela inexecu0o total. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ftjuste: 

cl 	Aplicadas  us in 	a Administrayao (.1Qsk:oritart do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após 
SUU imposição: 

5 - As multas provistas não tem carater compensatório. porem moratório e conseqüentemente o 
pagamento delas  Rao  exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas  on  prejuízos que seu 
ato punível venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA stTiridA - 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,  sent  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  clue  se fizerem necessários quando da ocorCencia 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 as 
especificações serão rejeitados pelos técnicos  du  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 e posterior 
comunicação à CONTRATADA. 

6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Raisa  Mariana  Azzi. RG n' 34.079.955-9, C.PF n° 
391.807.858-24. Nutricionista, Matricula n° 4884, para liscalização do contrato, bem como, prestar toda 
assist3ncia e orionutOo que se fizerem necessárias. que podera', junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forei verificadas, as 
quais, se não lorern sanadas no prazo estabelecido,  sera)  objeto de comu cação oficial 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 
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- 7. 	Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento 
efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao 
disposto no inc. 111,  art.  58 e  art.  67 da Lei n.`) 8666/93. 

CLÁUSULA OITA.VA - 	CONDiOES GERAIS 

fornecimento Ju produto., 	eietuaei; 	 pelo Departamento de Compras. da 
"Ord,.:'m de Fornecimento-. da qual eonstarão a data de L'N 	 especilieações dos produtos, 
quantitativos, prazo. local de entrega e preços unitário e total. 

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

3 ..- 0 Municipio de  Americo  Brasiliense riAo esta obrigado  it  adquirir uma quantidade  minima  do 
material. ficando a seu exclusivo eriterio a deiinição da quantidade e do momento daaquisição. 

3.1 - Os quantitativos totais expressos no Anexo 11 - Termo de Referência são estimativos e 
representam as previsões cio DEPARTAMENTOS DIVERSOS para as eompras duraine o período de 12 
(doze) meses. 

4 	• (.ast) seja neek.'ssario. a contratada Icu bri ,z., ada a acei  tar.  i-ias mesmas condições contratuais, os 
acrescinius que se lizerem nas C011irli'W;. 	 C Cinco por cento). 

5 - A existCmein do preço registrado não obriga o Municipio de Amêrico Brasiliense riffilar as 
contratações que dele poderão  ad  vir. facultada a utilização de outros ulcios. respeitada a legislação 
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferencia em igualdade de 
eondições. 

0 produto  sera  devok. ido na hipótese de o mesmo não corresponder As especificações da Ata de 
Registro de Preços. devendo ser substituído peia empresa detentora cia 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 c 78 da Lei Federal a." 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 200k). 

-  Us  preços registrados obrigam os proponentes e poderão. 	 ser objetode reequilíbrio 

econômico financeiro, para menos ou para 

S. - 0 preço a ser pago a detentora da ata  sera  o vigente na data da Ordem de Fornecimento, 

independente da data da entrega do material. 

solicit:10o do..; connatados. ai Administração poderá convok.:ar o licitante 
eneedor. apos a assinatura da ata de registro de preços. para negociar El redução dos p ços visando 

mantel o mesmo objeto cotado na qualidade e especilieações iiidieadas na proposta mvirtude da 
redução dos preços  dc  mereado. 

4 
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io 	0 licitante vencedor podera ter ainda. a Ala de IZelistro ck Preços cancelada, desonerando-se de 
compromisso 	quando a criterio da Administraylo. comprovar o desequilíbrio econômico 
tinanceiro. 

10.1 •- A comprovaçáo deverá ser feita acompanhada  dc  documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de m:, terias-primas. serviços e outros insurnos. de transporte de 
mercadorias., alusivas a epova da elaboraçáo  ...la  proposta e do o 	lento do pedido de desoneraçáo do 
compromisso: 

10.2 	Reconhecendo o desequilibrio econômico • financeiro. a Administraçáo poderd cancelar 
tbrmalmente O registro em relayáo ao item: 

10.3 — A Adininistracão. simultaneamente, OU após a desoneração, podera promover licitaçáo 
especifica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a  tin)  de manter os preços de acordo  corn  Os 
praticados no mercado. 

1I 	inteurd a presente Ala para todos os  tins  o Ji wi e seus anexos. a proposta da contrawda, bem Como 
a Ata da Sessão do Pregao. 
Nada mais havendo a ser deciarado. ibi encerrada a  presence  Ala que. após lida e aprovada,  sera  assinada 
pelas partes. 

5 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
E )1T:ta. DE PREC.k0 PRESENCI AL N" 0003/2019 

PROCF:-NO N" 0013/20  ii  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRAS1LIENSE 
CONTRATADO: FERNANDO PRADO CORREA ME. 
ATA N° (DE ORIGEM):  0..9  /2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
ENVASADO EM CILINDROS DE 45 KG PARA USO NA EMLI-  "DR.  JOÃO BATISTA", EMEF 
"AMÉRICO RONC7ALLI E NA COZINHA PILOTO DURANTE 12 MESES. 
ADVOGADO (S)/ N" OAB: (*) 	  

Pelo presente TER1V10, 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 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrera pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias 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; 
e) 	alem 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 São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar 	709, de 14 de janeiro dv.-. 1993, inieiando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, confOrme regras do Código de Processo Civil: 
L.1) 	Qualquer alteração de endereço — resitLalcial ou eletrônico 	telefunes de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Darrio-llos por NOTIFICADOS para: 

O 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,  

Americo I31-asiliense,  'I:,  de  cublie 	2019.  

GESTOR DO ORGÃO/EIVHDADE: 
Nome: Elizandra Marques de Assumpção 
Cargo: Diretora do Depto Municipal de Educação 
CPF: 285.915.598-86 RG: 30.331.207-5 
Data de Nascimento: 13/10/1978 
Endereço residencial completo: Rua Jose  Correa  da Silva, 929 - Jardim Agua Branca - 	(Tiara - SP 
CEP: 14.807-274 

imtitueional; dirc.;çao.timcç;q,ameris;obrabilicm5c.5p.y.br  

E-mail  pessoal: direcao.educaca 	ol.com.br  
Telefone(s): (10_ 2'92-3583 / 6) )9777-5267 
Assinatura: 
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Peio ;CONTRATANTE:  PRE -T! URA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILlENSE 
Nome: Dirceu Br /is Pano 

Cargo: Prereito Municipal 

CPF: 020.379.978-09/ RU: 8.644.116-4 

Data de Nascimento: 03/02/1961 

Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato — 761 — Vila Cerqueira —  Americo  
Brasiliense - SP 

institucional: a.;.!bi11etc(iflamericobrasiliense.s.p.}4oy_J?r  
E-mail  pessoal: dirccapano(aTiottnail.eom 

Telefone(s): (16) 3393-9600 pref.& - 

Pela CONTRATADA: 
Nome: remando Prado  Corral  

Cargo: Proprietário 

CPI* I 41144.988-1 I RO: 19.514.737 

Data de Nascimento: 10/09/1969 

Endereço residencial completo: Rua 28 de Setembro n' 2360 — Centro - sao Carlos — CEP: 13560- 

270.  

E-mail  institucional: rernandortee,a. 6.Pholn 	.com  

E-mail  pessoal: fernando:forteasa atm .com 

Telefone(s): (16) 99167-3671 

Assinatura: 

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar 	; constituidu, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

