
 

 

  

 
ATA 012/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Presencial para Registro de Preços N° 014/2017 

 

 

 Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2017, na cidade de Narandiba, 

Estado de São Paulo, pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE 

NARANDIBA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 44.857.027/0001-70, com sede administrativa à Avenida 

Marechal Rondon nº 491, na cidade de Narandiba, Estado de São Paulo 

neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ITAMAR DOS 

SANTOS SILVA, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e a MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA, inscrita no 

C.P.N.J. n.º 00.405.527/0001-04, Inscrição Estadual nº 

177.001.527.112, com sede na Rua Marcos Toquetão, nº 1336, Bairro: 

Jussara, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16.021-345, 

neste ato representada pelo sr. FERNANDO DIB DAUD, portador da 

Cédula de Identidade RG 5.148.451 SSP/SP e do CPF nº 979.877.438-

87, brasileiro, solteiro, residente  domiciliado na cidade de São Paulo 

doravante denominada simplesmente DETENTORA DA ATA, ACORDAM 

proceder, nos termos do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017, 

ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e 

totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no 

Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei 

nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

               1 - Descrição dos Itens:  

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR DA 
TONELADA 

01 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 
COLETADOS EM NARANDIBA 

R$ 178,00 

 

2 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência até 12 (doze) 

meses, a contar da sua assinatura. 

 

3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao 

fornecedor, através da entrega de uma via da Nota de Empenho por onde 

correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer 

meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 014/2017. 

 



 

 

  

4 - O prazo para execução do respectivo item será a estabelecido 

Edital, inclusive nas condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

5 - Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 

(trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante a emissão da 

nota fiscal e entrega dos tickets da balança, devidamente atestada pela 

unidade competente. 

 

6 - Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo 

menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim 

controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

7 - Os serviços fornecidos serão recebidos provisoriamente; 

recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, 

qualidade e quantidade.  No caso de adulteração, deverão nessas 

circunstancias e prazos serem substituídos, sem prejuízo do eventual 

cancelamento da Ata e demais sanções aplicáveis. 

 

8 - Esta Ata de Registro de Pregos não obriga a Administração a 

firmar as contratações com o DETENTOR DA ATA, podendo, inclusive, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 

condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 

8666/93 e suas alterações. 

 

9. - O descumprimento das condições da execução sujeitara o 

fornecedor as sanções previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 

014/2017, que desta Ata faz parte integrante. 

 

10. - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no 

interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei 

Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as 

razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 

11 - O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o 

registro de pregos e em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017. 

 

12 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, 

aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 014/2017, e a proposta da DETENTORA DA ATA 

naquilo que não contrariar as presentes disposições. 



 

 

  

 

 

 

13 - As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório 

que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Pirapozinho - 

SP, desde que esgotadas as vias administrativas. 

 

 

 

 

____________________________              
____________________________ 

MUNICÍPIO DE NARANDIBA              PREGOEIRO MUNICIPAL 
  Itamar dos Santos Silva                    Mauricio Bezerra De Souza 

 ORGÃO GERÊNCIADOR 
 
 

 
 

______________________________________ 

MONTE AZIL ENGENHARIA LTDA 

Fernando Dib Daud 
  CPF: 017.671.938-58 

 
 


