
PREFEITURAMUNICIPAL DEOLíMPIO NORONHA
ESTADODEMINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP:37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ:18.188.276/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12- 1 7

Gestor da Ata: CHRISTIANE LANÇONI MARASSI SOUZA OLIVEIRA

Dotação Orçamentária:

~ GABINETE: 02.01.01.04.122.9003.2003-3.3.90.30.00 FICHA 26 FONTE 100

~ ASSISTENTE SOCIAL: 02.02.01.08.244.9017.2007-3.3.90.30.00 FICHA 41FONTE 100/129

~ ADMINISTRAÇÃO: 02.03.01.04.122.9002.2010 - 3.3.90.30.00 FICHA 65 FONTE 100

~ POLíCIA MILITAR: 02.03.01.04.181.9004.2011-3.3.90.30.00 FICHA 73 FONTE 100

~ ESPORTE: 02.05.01.27.812.9009.2028-3.3.90.30.00- FICHA 179 FONTE 100

~ EDUCAÇÃO FUNDAMEMTAL: 02.05.01.12.361.9005.2023-3.3.90.30.00 FICHA 145 FONTE: 101/147/145

~ EDUCAÇÃO INFANTIL: 02.05.01.12.365.9007.2025-3.3.90.30.00 FICHA 165 FONTE 101/147

~ SAÚDE: 02.04.01.10.302.9013.2016-3.3.90.30.00 FICHA 103 FONTE 102

~ SÁÚDE (PAB,NASF,PSF,PMAQ): 02.04.01-10.301.9013.2015-3.3.90.30.00 FICHA 98
FONTE102/148/154E155

~ SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 02.04.01-10.304.0013.2018-3.3.90.30.00 FICHA 125 FONTE 150

~ OBRAS SERViÇO URBANOS: 02.06.01.15.452.9002.2029-3.3.90.30.00 FICHA 214 FONTE 100

~ OBRAS ESTRADAS VICINAIS: 02.06.01.26.782.9025.2033-3.3.90.30.00 FICHA 229 FONTE 100

Processo Licitatório N° 15/2017
Pregão Presencial N°08/2017

CONTRATANTE

O MUNiCíPIO DE OLíMPIO NORONHA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ:
18.188.276.0001/00, localizada à Rua 1° de março n.? 450, Centro, Olímpio Noronha M/G,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Carlos Alberto de Castro Pereira,
portador da carteira de Identidade n.": 3.182.142, CPF: 581.271.516-53, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO (A)
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME, CNPJ nO012552910001/21, localizada Rua
Coronel Octavio MeyernO 160, Bairro, Centro Pouso Alegre IMG , neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Geraldo Tadeu de Lorena, CPF:
78627303649 eRG: M-2.753321 doravante denominado CONTRATADO (A), celebram a
presente ATA PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS
DESCARTÁVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA
MUNICIPAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.1. A presente ata decorre de procedimento licitatório, modaUQRçlePregão Presencial n.?
do dia 13/02/2017, homologado em 13/02/2017, regido pelo \\.~~sWS'naLei n° 10.520 de 17/07/2

. ~eSl\U ~,~e\\C\í.) t--~~o~a~OIl.';)W
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Rua1º de Março, 450, Centro, Olímpia Noronha - MG
Fone: (035) 3274-1122 Fax:(035) 3274-1163



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1~de Março, 450 Centro CEP:37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ:18.188.276/0001-00

2.1. A presente Ata tem como objeto Registro de preços para aquisição d~ materi~i~ de
limpeza e materiais descartáveis para os diversos Departamentos desta Prefeitura MUnl~lpal~
conforme características, especificações e quantidades constantes do ANEXO I do Pregao n
08/2017, e da Proposta da Contratada.

3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

4.1 _A presente Ata tem o seu valor total de R$ 45.722,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e
vinte e dois reais) com os seguintes valores:
(relacionar os itens com valores unitários e totais gerais).

5.1. A aquisrçao de produtos licitados deve ser fornecida nos quantitativos e marcas
determinados na NAF, compatível com a proposta de preços, entregue no almoxarifado desta
prefeitura, situado à Rua 1° de Março nO450 - Centro em Olímpio Noronha.
5.2 - O pagamento da compra realizada será efetuado em até 30 dias subsequentes a entrega
da Nota Fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observadas
as demais exigências a seguir indicadas.
5.2.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
~.~.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
ücltante. o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
5.2.3- Para.r~ceberseuscréditoso contratadodeverácomprovara regularidadefiscale tributáriaque
lheforamexiqidasquandoda habilitação
5.3 - A Administração da Prefeitura Municipal de Olímpia Noronha, reserva o direito de reter o
pagamento ~e faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e
para ressarcir danos a terceiros.

5.4 - Nen~um outro ~a~amento será devido pela Contratante à Contratada, seja a que titulo
for, ne.mdireta, nem Indlreta~ent:, sendo certo que a Contratada é a única responsável pelo
cumprimento de todas as obriqações legais e regulamentares que se produzirem na execução
deste contrato. P.. / .

W Co."l\~\Tl

6.1. São obrigações da (o) Contratada (o):

6.1.1. Fornecer os produtos licitados de acordo com o edital
proposta, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data d e ~?nfOrme apresentado na
fornecimento (NAF). ' o rece nnento da autorização de

6.1.2. Manter durante todo o períod d . A •habilitação. o e vlgencla da Ata as mesmas condições exigidas par

6.1.~. O reconhecimento dos direitos do CONTRATA . -
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. NTE em caso de rescrsao administrativa

Rua12de Março, 450, Centro, Olímpio Noronha - MG
Fone: (035) 3274-1122 Fax:(035) 3274-1163 ~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1~de Março, 450 Centro CEP:37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ:18.188.276/0001-00

6.1.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais
danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da

contratada.
6.1.5. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e

previdenciários do mesmo.
6.1.6. providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade no
funcionamento dos equipamentos;

6.2. São obrigações do Contratante:
6.2.1. Efetuar os pagamentos na forma desta Ata e do edital.
6.2.2. Modificar unilateralmente a presente Ata para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
6.2.3. Rescindir unilateralmente a presente Ata nos casos especificados no inciso I do art. 79
da Lei 8.666/93.
6.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

6.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a ser
celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

7.1. Para atender a seus interesses, o Município de Olímpio Noronha reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos aos limites
estabelecidos no art. 65, § 1°da Lei Federal 8.666/93.

8.1. ~elo ~escumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá aplicar ao C,?NTRA~~DO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes sanções:

a. Advertência

b.~ulta compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
~~ :~~~ ~~ ~:'tee~::~cnuos~.~~~~~lna-Io, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas

c.Multa de mora no percentual correspondent 05% ( .
total ~stimado da Ata, por dia de inadimPlência~a~é~ li~it~~~ Ó2°~d~~~t~cal.~ul.adasobre o valor
do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; las u ers, na entrega total

d.Multa compensatória no percentual de 10% (d
~stimado da Ata pela inadimplência além doopra~~ ~~rO~en(~o):cal~ula~a. sobre o valor total
mexecução parcial do mesmo. OIS) dias úteis, caracterizando a

e.~us~ensão do direito de contratar e participar de licita ão .. - .
Ollrnpio Noronha - MG pelo período de até 05 (cinco) anos~ com a Administração Municipal de

8.2".A aplicação das sanções previstas nesta Ata nã . . ..
previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Fe o ex~IUIa possl~llIdad~ da aplicação de oras
contratada por eventuais perdas e danos causados àdAedral.n. 8.666/93, ínclusívs a responsabilid e dàministração.
8.3. A ?lulta deverá ser recolhida na Prefeitura M .. ..
(dez) dias corridos contados da data de re b' tunlclPal?~Ollrnpio Noronha no prazo má .ce unen o da notificação
8.4. O valor da multa pode' d .ra ser escontado na nota fiscal ou crédito existente.

Rua1º de Março, 450, Centro, Olímpio Noronha - MG
Fone: (035) 3274-1122 Fax:(035) 3274-1163



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 12de Março, 450 Centro CEP:37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ:18,188,276/0001-00

8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
8.6. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o contraditório e
a ampla defesa,

9.1. A presente Ata poderá ser rescindida na forma do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
8,666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis,

10.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão no presente exercício à conta da
seguinte dotacão orcamentária e fonte de recurso:

~ GABINETE: 02.01.01.04.122.9003.2003-3.3.90.30.00 FICHA 26 FONTE 100

~ ASSISTENTE SOCIAL: 02.02.01.08.244.9017.2007-3.3.90.30.00 FICHA 41FONTE 100/129

~ ADMINISTRAÇÃO: 02.03.01.04.122.9002.2010 - 3.3.90.30.00 FICHA 65 FONTE 100

~ POLíCIA MILITAR: 02.03.01.04.181.9004.2011-3.3.90.30.00 FICHA 73 FONTE 100

~ ESPORTE: 02.05.01.27.812.9009.2028-3.3.90.30.00- FICHA 179 FONTE 100

~ EDUCAÇÃO FUNDAMEMTAL: 02.05.01.12.361.9005.2023-3.3.90.30.00 FICHA 145 FONTE:
101/147/145

~ EDUCAÇÃO INFANTIL: 02.05.01.12.365.9007.2025-3.3.90.30.00 FICHA 165 FONTE 101/147

~ SAÚDE: 02.04.01.10.302.9013.2016-3.3.90.30.00 FICHA 103 FONTE 102

~ SÁÚDE (PAB,NASF ,PSF,PMAQ): 02.04.01-10.301.9013.2015-3.3.90.30.00
FONTE102/148/154E155

FICHA 98

~ ~:OÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 02.04.01-10.304.0013.2018-3.3.90.30.00 FICHA 125 FONTE

~ OBRAS SERViÇO URBANOS: 02.06.01.15.452.9002.2029-3.3.90.30.00 FICHA 214 FONTE 100

~ ~O~RAS ESTRADAS VICINAIS: 02.06.01.26.782.9025.2033-3.3.90.30.00 FICHA 229 FONTE

1~.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigeA , ddias), neta a proposta (60

11.2 - Para restabelecer a relação que as parte t ' , ,
contratado e a retribuição da Administra ã pac ua~ammicialrnente entre os encargos do
objetiv~ndo a manutenção do equilíbrio ecoçnôomic~~ia justa .r~~uneração do objeto licitado,
sobreviveram fatos imprevisíveis ou p '. , nan~elromlclal do contrato, na hipótese de
t d d ' revlslvels porem de conseqt A , ,re ar, a ores ou impeditivos da execução do ajust d' uencias Incalculáveis,

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea ec ~ o,,ou ainda, ~~ ?aso de força maior,
onormcaextraordmanae extracontratual.

12:1: A eficácia do presente instrumento está vin I ' , -
Oficiai do Município, sendo esta de responsabüíd dCUdadaa pubhcaçao do extrato na Impr6tns;a:;:'(\lt~

I I a e o contratante, Ct> J \\~
,,~~~l\~~t)

Rua1º de Março 450 C " q~~\\t\\)~~;()~\~.~~'
, ,entro, OlirnpioNoronha- MG ,,~~.\l\)'

Fone:(035)3274-1122Fax:(035) 3274-1163 ~



, PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP:37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ:18.188.276/0001-00

13.1. A Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
13.2. A Ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de Direito
Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as normas de
Direito Civil.
13.3. O regime jurídico desta Ata administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e 8.666/93.
13.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Lambari/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à
execução da presente Ata.
13.5. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo.

Olímpia Noronha, 13 de fevereiro d'»2017 ~~ 14~tJ~ ~.~ __
Município de Olimpio oronha

CNPJ: 18.188.276/0001-00
Representante Legal: Sr. Prefeito Carlos Alberto de Castro Pereira

CONTRATANTE

M!
HALLEY ALAN CA~NDRADE ME

CNPJ nO 012552910001/21
Repres. Legal: Geraldo Tadeu de Lorena

CPF: 78627303649
CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

r

Rua1º de Março 450 C, ,entro, Olímpio Noronha - MG
Fone: (035) 3274-1122 Fax:(035) 3274-1163


