PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 30/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 24/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, inscrito no CNPJ sob n.º 58.987.629/0001-57, isenta
de Inscrição Estadual, com sede na Av. Eng, Antônio de Castro Figueirôa, 100, Vila Santa Luzia,
Alumínio - São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr José Aparecida Tisêo, RG
5.969.064-1, CPF 238.891.798-00, doravante designado PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo
relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de
preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o
presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do
Decreto Municipal nº 1.205, de 03 de fevereiro de 2009, bem como do edital de Pregão nos
autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
DETENTORA:
Empresa: TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA ATIBAIA, nº 54, JUNDIAI/SP, COLONIA - JUNDIAI/SP
CEP 13219300
CNPJ: 64.088.214/0001-44
Representante Legal: Erica Fernanda Campanha
CPF: 226.132.638-65
Nº
Material
Item
1
1.03.02.0009.0

Un. Marca

Modelo

FD

Qtde. Prç.
Un.
1510 28,9

BABY/
VIRGEM
PAPEL HIGIENICO - 300 MTS - FARDO C/ 8 ROLOS - NAO RECICLAVE L

Total

Cancelado

43639

Não

1. - DO OBJETO
Registro de Preços para contratação de empresa para a aquisição (parcelada) de material de
higiene, limpeza e descartáveis, a serem executados indiretamente, sob regime de empreitada
por preço unitário pelo período de 12 (doze) meses, cujas características e especificações
encontram-se descritas no ANEXO IV do edital do pregão, que faz parte integrante deste
instrumento.
2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE
FORNECIMENTO
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Os preços ofertados pela pessoa classificada em primeiro lugar, signatárias da presente Ata de
Registro de Preços constam do “Anexo VI”,que constituem anexo à presente Ata de Registro
de Preços.
3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Apresente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura do compromisso de fornecimento ou de serviço, não podendo ser prorrogada (art.
13 Decreto Municipal nº 1105). Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos objeto desta Ata, exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR
REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
4. - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A contratação decorrente desta Ata será formalizada mediante contrato, cujas condições estão
especificadas no Anexo I e na Minuta da Ata de Registro de Preços.
5. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR REGISTRADO visando
à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR REGISTRADO será liberado do compromisso assumido.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da
Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
6. - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias subsequente da entrega do
material.

LDBC

2

P.P.R.P 17/2014 P.L. 24/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

7. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA
A empresa fornecedora obriga-se a cumprir as obrigações dispostas no Edital.
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
Entregar os materiais solicitados em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de
Fornecimento;
Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todo e qualquer materialviciado ou
que vier a apresentar defeito durante o prazo de validade;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no local especificado no edital,
incluindo as entregas feitas por transportadoras;
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Alumínio.
Entregar os materiais, obedecendo aos prazos e qualidades estipulados.
8. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE
A contratante obriga-se a cumprir as obrigações dispostas no Edital e Minuta de Contrato a ela
atinente;
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste processo de prestação de serviços;
Efetuar o pagamento nas condições pactuadas e verificar a regularidade das condições de
habilitação da CONTRATADA.
9. - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O prazo do contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 e seus incisos, da Lei
Federal nº. 8.666/93, e acrescido ou reduzido, dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por
cento, previstos no § 1º do artigo 65 da mesma Lei.
10. - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente
ata, a Prefeitura Municipal de Alumínio, garantida a prévia defesa, aplicará às prestadoras de
serviços as sanções previstas no Edital.
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11. – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao FORNECEDOR REGISTRADO, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da
quantidade registrada;
c) A ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados;
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata.
O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE,
para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.
As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de
Registro de Preços.
12. - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado quando:
a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) - Não se apresentar para celebrar o contrato, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE,
sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) - Tiver presentes razões de interesse público.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.
O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
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13. - DA PUBLICIDADE
O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.
14. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.17/2014,
seus anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes no edital de
convocação e legislação pertinente em vigor, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque- SP,
como o competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento contratual, com
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Alumínio, 16 de setembro de 2014.

JOSÉ APARECIDA TISÊO
Prefeito

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Contratada
Testemunhas:
____________________
RG
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