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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N,' 73/2020
PREGÃO PRESENCIAL N,' 20/2020,
A PREFEITURA MUNI IPAL DE PILAR DO SUL, com sede na Rua Tenente Almeida, n.' 265, inscrita no CNPJ sob o
n.' 46.634.473/00P1-41 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
MARCO AURELIO SO RES, portador do RG n.o23.096.782-6, inscrito no CPF n.'110.492.378-54, e a empresa L
RUGINE· ME, co\Tl se na Rua Francisco Batista, n0118, na cidade de Pilar do Sul, Estado de SP, inscrita no CNPJ
sob o n.o24.189.891/00 1-34, doravante denominada DETENTORA DA ATA, representada neste ato per LEONARDO
RUGINE, portador do R n.o32.937.195-2, inscrito no CPF n.'221.835.818-24, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, concemente à li itação PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2020.
cLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO)
1.1. A Detentora da At se obriga a fomecer CESTAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, em atendimento a
Prefeitu~a Municip'll de ilar do Sul. SP, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA, do edital o PREGA0 PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.' 20/2020 que integram esta Ata,
independentemente de t nscrição, para todos os fins e efeitos legais.

LOTE QUANT.

DESCRiÇÃO DO PRODUTO

MARCA
COLOMBO
SUDOESTE
DUCHEN
DUCHEN
QUERO
PANDORA
FALOPA
CORINA

01

300

GOSTOSINHO
FALOPA
S FRUTA
FLOR DE L1S
QUERO
COAMO
SAO PAULO
GAR A

cLÁUSULA SEGUNDA (O

PRAZO E CONDiÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS)

2.1 - A Secretária de Dese volvimento e Integração Social ou quem autorizado per ele, solicitará mensalmente o
fomecimento/entrega das ce tas, que deverá ser entregue no prazo máximo de 07 (sete) dias uteis após o recebimento
da solicitação de fornecimen .
'
2.2 - Os produtos deverão er fomecidos de acordo com a necessidade da Administração Municipal, entregues na
Secretaria de Desenvoi'vime o e Integração Social, localizada na Rua Maria Conceição Válio, nO06 - (15) 3278-1209/
3278-1963, de segunda à se -feira, no horário das 08hOOmin às 16hOOmin, acompanhados do Documento Fiscal.
2.3 - Qualquer alteração na p ogramação de entrega será previamente comunicada à detentora da ata, pela Prefeitura.
2.4 - Serão de inteira respon bilidade da detentora da ata o frete, o pessoal para descarga, tributos e outras despesas
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2.5 - A critério exclusiv da Prefeitura, poderão ser tolerados atrasos na entrega dos produtos, se ocorrerem motivos
relevantes que os j,ustifi em.
2.6 - A Detentora da A se obriga a entregar os produtos de acordo com a qualidade, características e marcas
apresentadas na plopos ,sendo vedada qualquer substituição sem prévia concordãncia da Prefeitura;
2.7 - A não obse~ância dos requisitos do item 2.6 e subitens, acarretará a devolução dos produtos e aplicação de
multas e sansões Previst s neste edital.
2.8 - A Prefeitura réserv se o direito de analisar a qualquer tempo os produtos entregues, em laboratórios de Controle
de Qualidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição das mercadorias quando o
resultado da análise for d sfavorável, ou seja, diferentes das especificações prometidas pelo fabricante.
2.9 - Considerando as n essidades do Municipio, as quantidades inicialmente previstas poderão sofrer alterações, a
maior ou a menor, dentr dos limites legais permitidos, sempre com a prévia comunicação por escrito á Detentora da
Ata.
2.10· Em havendo desc tinuidade na produção ou fabricação dos produtos ofertados na proposta, a Detentora da Ata
deverá comunicar tal fato Prefeitura, acompanhando de deClaração da empresa fomecedora ou do próprio fabricante,
de que não mais produz objeto licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do produto que
pretende fomecer eln su tituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao constante de sua
proposta, ficando a dritério da Prefeitura aceitá-lo ou não.
2.11 - Se durante o fomec ento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa comprometer a perfeita
execução deste edit~l, a efeitura poderá a pedido da Detentora da Ata, autorizar a substituição do(s) produto(s) ou
da(s) marca(s).
2.12 . Os produtos s~rão r ebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: de po se da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações,
quantidade, qualidad~, pra os, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade,
será fixado prazo para sua orreção;
b) definitivamente: após r cebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será
efetivado o recebimento de nitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.
2.12.1 - Na hipótese do pr uto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado á
autoridade competente pa procedimentos inerentes á aplicação das penalidades.
2.13· Os produtos que apr sentarem irregularidade serão devolvidos á empresa, que terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para substituir os, prod tos rejeitados.
2.14 - O recebimento[dos
rodutos será controlado por servidor designado pelos setores requisitantes, que farão a
verificação da sua conformi ade com as propostas apresentadas, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade
com a solicitação da emtrega dos produtos.
2.15· A execução da ~ta se . acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nO 8.666/93.
2.15.1 . O funcionário desig ado para acompanhar/fiscalizar a execução do referido Contrato será a Sra. Luci Dias de
Góes, Secretária de Desenv Ivimento e Integração Social.
2.16· A Administraçãolrejeit rá o objeto fomecido em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal n.· 8.666/93).
2.17· O recebimento definiti não exclui a responsabilidade da proponente, nos termos das prescrições legais.
cLÁUSULA TERCEIRt (DO VALOR)

3.1. Os preços são os const
conforme classificação lfinal
juntada nos autos do referido
3.2. Os preços permanece rã
e/ou cronograma.
3.3. Eventual execução on
disponíveis.
cLÁUSULA QUARTA (9AS

tes no registro no valor total de R$ 29.211,00 (vinte nove mil duzentos e onze reais),
a Detentora da Ata constante na ata da sessão do Pregão Presencial, devidamente
rocesso.
fixos e irreajustáveis, até o fomecimento dos produtos constantes do termo contratual
rará verba própria constante no orçamento vigente, desde que existam recursos

ESPESAS)

4.1. As despesas para a exec ção da Ata de Registro de Preços correrão á conta dos orçamentos de cada exercicio
em curso.
cLÁUSULA QUINTA (Dlil PA AMENTO)
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5.1. A Contratante P4gará Detentora da Ata. em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e recebimento da nota
fiscaVfatura pelo Departa
nto de Compras e Licitações, de acordo cem as especificações do edital desta licitação,
que será realizado na form do art. 73, inciso 11 da Lei nO 8.666/93.
5.2. O pagamento será feit através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Detentora da Ata, onde deverá
conter na respectiva nota fi calo número da agência e da conta corrente da empresa.
5.3. Em nenhuma hipótese em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.
5.4. Nenhum pagamento
rá efetuado á Detentora da Ata, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira que lhe for im sta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.
5.5. Correrão por conta da etentora da Ata todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciárias decorrentes a entrega dos produtos.
cLÁUSULA

SEXTA (DO P

6.1. O prazo de vigência da
6.2. Durante o prazo de va
obrigada a firmar as contr
execução pretendida, Isend
condições.
6.3. Neste mesmo interregn
na verificação de quaisque
ampla defesa.
cLÁUSULA

O)

I

resente Ata será de 12 (doze) meses, a centar da sua assinatura.
idade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul não será
ações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para
assegurado ao. beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de

SETIMA (DAS

7.1. São obrigações da Dete
a) Entregar os produtos, de
qualidade e com prazos de v
b) Obedecer aos prazos de e
c) Manter, durante a execuçã
d) Arcar com todos os custos
Edital;
e) Pagar todos os tributos qu
D Comunicar á Contratante,
produtos;
g) Indicar representante, que
cLÁUSULA OITAVA (DAS
8.1. São obrigações da Cont
a) Fornecer todos os dados e
b) Comunicar á Detentora
supervenientes porventura o
c) Atestar nas notas fiscais/fa
d) Aplicar á Detentora da Ata
e) Prestar á Detentora da Ata
D Efetuar o pagamento à Det
g) Notificar, por escrilo, à Det
h) Garantir á Detentora ?a At
caso de aplicação de sanção.
cLÁUSULA

fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a ATA
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos á detentora o contraditório e

BRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA)
tora da Ata de Registro de Preços:
acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produtos de
lidade em vigor;
trega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e Ata;
da Ata, as mesmas condições de habilitação.
de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não atenderem as condições do
incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
ediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega dos
esponderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
RIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
tante:
specificações necessárias á completa e correta entrega dos produtos;
a Ata, com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
rridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
ras a efetiva entrega do objeto desta licitação;
s penalidades, quando for o caso;
oda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária á perfeita entrega do objeto;
tora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
tora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no

NONA (DO CAN ELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

9.1. O proponente terá o seu gistro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contraditório e a pia defesa:
9.2. A pedido, quando:
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a) comprovar estar imp ssibilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou força maior;
b) o seu preço registra
se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de mercado, dos
Insumos que compõem custo das aquisições/contratações.
9.3. Por iniciativa ~a Pr feitura Municipal de Pilar do Sul, quando:
a) o fornecedor não a itar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior áqueles praticados no
mercado;
b) o fornecedor perder q alquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interes público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o fornecedor não cum rir as obrigações d~orrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o fornecedor não co parecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preço;
D caracterizada qUf3lque hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preço ou nos pedidos de decorrentes;
g) O fornecedor não ret rar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, selTjjusti ativa aceitável.
9.4. Em qualquer das hi teses acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
cLÁUSULA

DÉCI~A (D

CANCELAMENTO

AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS)

10.1. A Ata de Regi~tro d Preço será cancelada automaticamente por decurso de prazo de vigência;
cLÁUSULA

DÉCIMA PRI EIRA (DAS PENALIDADES)

11.1. A detentora d'l Ata ue descumprir quaisquer das cláusulas deste instrumento ou condições do presente edital
ficará sujeita ás penalidad s previstas no art. 7° da Lei n.o 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.o 8.666/93.
11.2. Nos termos do art. 8 da Lei n.o 8.666/9~, pela inexecução total ou parcial desta Ata, a detentora da Ata, garantida
a prévia defesa, ficará suje ta ás seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por c nto) do valor da Ata;
c) Suspensão temporária d participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame,
por prazo de até 5 (ci~co)
os;
d) Declaração de inidoneid de para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os
motivos determinantes da nição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que serr con edida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e
depois de deconrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.
11.3. O atraso injustificado a entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1° do artígo 86 da Lei nO 8.666/93,
sujeitará a Detentora Ida A á multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte
proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) di s, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trint ) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
11.4. Pela inexecução total
parcial da Ata, poderão ser aplicadas á Detentora da Ata as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por ce to) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de suspensã temporária paraJicitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade,
conforme previsto pelo1artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520/02.
11.5. A aplicação de uma pe alidade não exclui a aplicação das outras, quando cabiveis. A penalidade de multa poderá
ser aplicada de forma isolad ou cumulativamente com qualquer das demais, podendO ser descontada de eventuais
créditos que tenha em If3ce d Contratante.
11.6. As multas previstas esta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade da Detentor da Ata por danos causados á Contratante.
11.7. O prazo para defpsa p 'via quanto á aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado.
11.8. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de recolhiment oficial.
11.9. Se o valor da multa o indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primei
parcela de preço a que ~ DET NTORA DA ATA vier a fazer jus, acrescido de juros moratório de 1 % (um por cento)
mês, ou, quando for o c,!so, c brado judicialmente.
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11.10. Após a aplicação e quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita á empresa e
publicação no Orgão d Imprensa Oficial (excluidas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da pun ão, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
cLÁUSULA DÉCIMA S

UNDA (DA RESCISÃO)

12.1. A presente Ata p erá ser rescindida nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n· 8.666/93, com as
consequências indicadas o art. 80, sem prejuizo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
12.2. Os casos de resci ·0 contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito á
prévia e ampla defesa.
cLÁUSULA DÉCIMA TE CEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)
13.1. A presente Ata não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a
devida autorização da Co tratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QU RTA (DAS RESPQNSABILlDADES)
14.1. A detentora da Ata ssume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos o subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao Contratante ou a
terceiros na execução dest Ata.
14.2. A Contratante não sponderá por quaisquer õnus, direitos ou obrigações vinculados á legislação tributária,
trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução da presente Ata, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, xclusivamente á Detentora da Ata.
14.3. A Contratante não re
nderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora da Ata com terceiros, ainda
que vinculados á execuçã da presente Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da detentora da Ata, de se empregados, prepostos ou subordinado.
14.4. A detentora da Ata m nterá, durante toda a execução da Ata, as condições de habilitação e qualificação que lhe
foram exigidos na licitação.
cLÁUSULA DÉCIMA QUI

A (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

15.1. Constituirá en9rgo e c1usivo da detenlora da Ata o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalizaçã desta Ata e da execução de seu objeto.
cLÁUSULA DÉCIMA SEXT

(DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO)

16.1. Para utilização da Ata
da nota de empenho.
16.2. A existência de preços
16.3. A Administração não
preços registrados estiverem
Registro de Preços, bem co

e Registro de Preços as unidades deverão requisitar do detentor, mediante a elaboração

cLÁUSULA DÉCIMA SETI
17.1. A detentora da Ata as
Registro de Preços.
17.2. Os direitos e responsa
público a que está submetida
17.3. Ficam vinculados a est
proposta ofertada pela DETE
17.4. Nos casos omissos apli

egistrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
e obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os
superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de
o nos casos que a sua utilização se mostrar anti-econômica ou desnecessário o objeto.
(DISPOSiÇÕES GERAIS)
me integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
ilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
na forma da legislação de regência.
Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e a
TORA DA ATA.
ar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n· 8.666/93, atualizada pelas Leis n.Os

8.883/94 e 9.648/98.
17.5. A DETENTORA DA A A re obrigo • mo"",

'"'MO. "~;
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habilitação e qualificação xigidas no instrumento de abertura da Licitação.
17.6. O vencimento da v lidade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da DETENTORA DA ATA de
cumprir com os tennos co tratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
cLÁUSULA

DÉCIMA OIT VA (DO FORO)

18.1. O Foro da presente

ta será o da Comarca de Pilar do SuI/SP, excluido qualquer outro.

Para firmeza e validade d pactuado, o prese-nte termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai ass ado pelos contraentes.

I

Pilar do Sul, 03 de abril de 2020.

CAETANO SCADUTO
cr. de Negócios Juridicos

ILHO
Tributários

Pi~
ó

ecretária de Desenvolvimento e~ tegração Social

Testemunhas:
Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:

