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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.o74/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.o 14/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 5210/2019
O MUNICiplO DE PILAR
SUL, por meio da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, CNPJ n· 46.634.473/0001-41, com
sede nesta cidade, deno inada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
MARCO AURÉLIO SOAR S, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n· 23.096.782-6,
inscrito no CPF sob n.o 110492.378-54, residente e domiciliado á Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, nO868 - Bairro
Colinas - Pilar do Sul, Es do de São Paulo, e a empresa PORTAL AGRíCOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA, com sede na Rua OM Lúcio Antunes de Souza, n.0695, na cidade de Pilar do Sul, Estado de SP, inscrita no
CNPJ sob o n.009.256.32 /0001-48, doravante denominada DETENTORA DA ATA, representada neste ato por
LUCIANO ELPIDIO DE O IVEIRA, portador do RG n·19.308.435-1, inscrito no CPF n.0087.326.438.02, firmam a
presente Ata de Registro d Preços, concernente á licitação PREGÃO PRESENCIAL N.° 14/2020.
cLÁUSULA PRIMEIRA (O OBJETO)
1.1. A Detentora da Ata
atendimento a Prefeitura
REFERÊNCIA do Pregão
todos os fins e efeitos legai
ITEM QTDE UNID.

013

15

UND

014

10

UNO

015

01

UND

016

200

UND

021

90

UND

022

180

UND

029

10

UND

se obriga a FORNECER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), em
unicipal de Pilar do Sul, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE
resencial em epígrafe, que integram esta Ata, índependentemente de transcrição, para
.
CRIÇÃO

MARCA

ACETE CI TELA FACIAL E PROTETOR
ICULAR (ROÇADOR): Capacete de segurança,
tel de proteção facial, tipo aba frontal, classe B, com
CAMPER
su pensão e carneira injetada em plástico, com ajuste
si pies. Este equipamento deverá ter o selo de
rn ca ão do INMETRO. CA 12.354
C ACETE COM JUGULAR PI OBRAS: Injetado
nu a única peça em polietileno de alta densidade,
se porosidade, não sendo condutor de corrente
CAMPER
el' rica e com alta resistência dielétrica, trabalhos
co eletricidade - classe B, ti 11.CA 498
CI TO TRAVA QUEDASI TALABARTE: Com
STEELFLEX
r
ntor de uedas
LU AS DE ALGODAO REVESTIDAS EM LATEX
N URAL: Luva de segurança tricotada em fios de
SUPER
alg dão poliéster, Poliamida, revestida em látex
SAFETY
na ral na palma, face palmar dos dedos e ponta dos
de os. CA 34.370
LU AS DE VAQUETA CANO LONGO: Luva de
TEKNO
se urança confeccionada em vaqueta, reforço interno
LUVAS
na alma, elástico de ajuste no dorso, punhos 20 cm.
ti
etroleira CA 37.548.
LU AS DE VAQUETA: Luva de segurança com
cin o dedos, com dedos e polegar em raspa natural e
pai a confeccionada em vaqueta natural, reforço
TEKNO
pa ar interno em vaqueta natural e elástico no
LUVAS
do o, acabamento em viés e costurada com linha de
n I n. CA 12.230
TEKNO
LU AS PARA COBERTURA - ELETRICISTA: Luva

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

62,50

937,50

12,50

125,00

225,00

225,00

5,50

1.100,00

16,15

1.453,50

10,10

1.926,00

24,00

240,00
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031

4

UND

032

150

UND

033

260

UND

039

25

UND

de segurança confeccionada em reforço intemo na
pai a, elástico no dorso de ajuste, modelo petroleira.
CA 37087
M SCARA COM DUPLO FilTRO DE CARVAO
AT VADO: Respirador purificador de ar tipo peça
se i·facial, confeccionado em elastômero azul
m 'nho, com borda interna. Nas laterais do corpo da
pe a estão localizadas duas aberturas, urna de casa
lad, nas quais são encaixados dois suportes
piá ticos pretos, dotados, cada um deles, de uma
vál ula de inalação em sua parte traseira e de uma
ro a externa em sua parte dianteira, onde são
ro ueados os filtros uimicos.
M SCARA PFF·1 SEM VAlVULA:
Respirador
pu ficador de ar, tipo peça semifacial filtrante para
pa iculas, PFF1 S, áobrável, descartável, constituída
de quatro camadas: as duas camadas externas em
fib
sintética, a terceira em fibra sintética com
tra amento eletrostático e a quarta camada, que fica
e contato com a face do usuário, em fibra sintética,
cli nasal em aluminio e tiras de sustentação na
ca eça e na nuca em látex. Este equipamento deverá
ap esentar o selo de marcação do inmetro. CA .
29 82
M SCARA PFF·2 CARVAO ATIVADO: Respirador
pu 'fieador de ar, tipo peça semifacial filtrante para
pa ículas, classe PFF2 S, dobrável, descartável,
co stituida de cinco camadas: as duas camadas
ex ernas em fibra sintética, a terceira e quarta
ca adas em fibra sintética com tratamento
el trostático, e a quinta, que fica em contato com a
fa e do usuário, em fibra sintética, c1ip nasal ern
ai mínio e tiras de süstentação na cabeça e na nuca
e látex, uma válvula de exala ão. CA 38.507
P RNEIRA Pf ROÇADO R (Cf VElCRO): Material
P CfPoliester com 3 hastes, pemeira de segurança
co feccionada em material sintético, três talas de
i ro ileno frontais ara rote ão. CA 30.955
VALOR GERAL: R$ R$ 7.595,00 (sete mil

lUVAS

PLASTCOR

CAMPER

CAMPER

RS

44,50

178,00

1,75

262,50

2,25

585,00

22,50

562,50

quinhentos e noventa e cinco reais)

cLÁUSULA SEGUNDA ( O PRAZO E CONDiÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO)
2.1. A Detentora da Ata d verá entregar os produtos no setor de compras, na Rua Tenente Almeida, 265, centro, Pilar
do Sul·SP ou onde for ind ado no ato da solicitação dentro do municipio de Pilar do Sul, no horário das 08hOOminás
16hOOmin, de segunda à exta·feira, nas quantidades solicitadas de acordo com a necessidade da municipalidade,
acompanhados do Docum nto Fiscal.
2.2. O Setor de Compra solicitará os produtos, através de autorização de fornecimento, os quais deverão ser
entregues no prazo máxi
de 07 (sete) dias após o recebimento da autorização.
2.3. A critério exclusivo d Prefeitura, poderão ser tolerados atrasos na entrega dos produtos se ocorrerem motivos
relevantes que os justifiqu m.
2.4. A Detentora da Ata se obriga a entregar os produtos de acordo com a qualidade, características e marcas
apresentadas na proposta sendo vedada qualquer substituição sem prévia concordância da Prefeitura;
2.5. Em havendo desconti uidade na produção ou fabricação dos produtos ofertados na proposta, a licitante vencedora
deverá comunicar tal fato Prefeitura, acompanhando de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante,
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pretende fornecer em su stituição aquele inicialmente ofertado. sem que o preço seja superior ao constante de sua
proposta. ficando a critéri da Prefeitura aceitá-lo ou não.
2.7. A Prefeitura rejeitará. no todo ou em parte. os produtos que estiverem em desacordo com as especificações deste
edital.
2.8. Se durante o forneci ento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar. que possa comprometer a perfeita
execução deste edital. a efeitura poderá a pedido da licitante vencecora. autorizar a substituição do (s) produto (s) ou
da (s) marca (s).
2.9. Os produtos serão r bidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: de p sse da proposta respectiva. será recebido o produto para verificação de especificações.
quantidade. qualidade. pr zos. preços. embalagens e outros dados pertinentes e. encontrada alguma irregularidade.
será fixado prazo para su correção;
b) definitivamente: após cebimento provisório. será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será
efetivado o recebimento d finitivo. com aposição de assinatura no documento fiscal.
2.9.1. Na hipótese do pro uto apresentar irregularidade não sanada. será reduzido a termo o fato e encaminhado á
autoridade competente pa procedimentos inerentes á aplicação das penalidades.
2.10. Os produtos que ap sentarem irregularidade serão devolvidos á empresa. que terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para substituir os pro utos rejeitados.
2.11. O recebimento dos rodutos será controlado por servidor designado pelos setores requisitantes. que farão a
verificação da sua confo idade com as propostas apresentadas. e ainda. quanto ao cumprimento de conformidade
com a solicitação da ent a dos produtos.
2.12. A execução da Ata s rá acompanhada conforme o caso. nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nO 8.666/93.
2.13. A Administração rejei ará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal nO 8.666/93).
2.14. O recebimento defini vo não exclui a responsabilidade da proponente. nos termos das prescrições legais.
cLÁUSULA TERCEIRA (
3.1. Os preços são os con
reais). conforme classifica
juntada nos autos do referi
3.2. Os preços permanece

VALOR)
tantes no registro no valor total de R$ 7.595,00 (sete mil quinhentos e noventa e cinco
-o final da Detentora da Ata constante na ata da sessão do Pregão Presencial, devidamente
o processo.
o fixos e irreajustáveis.

cLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)
4.1. Eventual execução on rará verba própria constante no orçamento vigente. desde que existam recursos disponiveis.
cLÁUSULA QUINTA (DO AGAMENTO)
5.1 - O pagamento devido
recebimento da nota fisc
com as especificações do
5.2 - O pagamento será feit
na respectiva nota fiscal
5.3 - Em nenhuma hipótes
5.4 - Nenhum pagamento
financeira que lhe for imp
reajustamento de preços o
5.5 - Correrão por conta
trabalhistas e previdenciári

á Detentora da Ata será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e
I/fatura pela Secretaria de Finanças, correspondente aos produtos entregues de acordo
ital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso 11 da Lei n.' 8.666/93.
através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada. onde deverá conter
número da agência e da conta corrente da empresa.
e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.
erá efetuado á Detentora da Ata. enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
sta. em virtude de penalidade ou inadimplência. sem que isso gere direito ao pleito do
correção monetária.
da licitante vencedora todas as despesas de seguros. transporte. tributos. encargos
decorrentes da entrega do objeto.

cLÁUSULA SEXTA {DO P
6.1. O prazo de vigência da resente Ata será de 12 (doze) meses. a contar da sua assinatura.
6.2. Durante o prazo de v lidade desta Ata de Registro de Preços. a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul não será
obrigada a firmar as contr tações que deles poderão advir. facultando-se a realização de licitação específica para
execução pretendida. sen
assegurado ao beneficiário do registro preferê cia de fornecimento em igualdade de
condições.
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6.3. Neste mesmo interreg o fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a ATA
na verificação de quaisqu r das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos á detentora o contraditório e
ampla defesa.
CLÁUSULA SÉTIMA (DA

OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA)

7.1. São obrigações da De
a) Disponibilizar os produt
qualidade e com prazos d
b) Obedecer aos prazos d
c) Manter, durante a execu
d) Arcar com todos os cust
e) Pagar todos os tributos
D Comunicar á Contratant
produtos;
g) Indicar representante, q
h) Assumir todos os custo
mão-de-obra, todos os
porventura incidentes na p
i) Responder civil e crimin
e cooperados a terceiros e

ntora da Ata de Registro de Preços:
s, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produtos de
validade em vigor;
disponibilização dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e Ata;
ão da Ata, as mesmas condições de habilitação.
s de reposição nos casos em que os produtos não atenderem as condições do Edital;
ue incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
, imediatamente, qualquer ocorrência ou anonmalidade que venha interferir na entrega dos
e responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
decorrentes da execução da ATA, correndo por sua conta toda e qualquer despesa com
cargos sociais, previdenciários, securitários, administrativos, tributários, dentre outros
sente contratação, especialmente acidentes de trabalho e multas;
mente pelos danos ou prejuizos causados por seus funcionários, prepostos, subcontratados
' Administração Municipal.

CLÁUSULA OITAVA (DA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)

8,1, São obrigações da C
8.1.1. Fornecer todos os d
8.1.2. Comunicar á Con
supervenientes porventura
8.1.3. Atestar nas notas fis
8.1.4. Aplicar á Detentora
8.1.5. Prestar á Detentora
objeto;
8,1,6. Efetuar o pagament
8,1,7. Notificar, por escrito,
8.1.8. Garantir à Detentora
nos casos de aplicação de

tratante:
os e especificações necessárias á completa e correta entrega do objeto;
ratada, com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
corridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.
ais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
Ata as penalidades, quando for o caso;
da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária á perfeita entrega do
á Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
. Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
da Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou
anções.

cLÁUSULA NONA (DO C NCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
9.1. O proponente terà o s
assegurado o contraditório
9.2. A pedido, quando:
a) comprovar estar impossi
b) o seu preço registrado s
insumos que compõem o c
9.3. Por iniciativa da Prefei
a) o fornecedor não aceit
mercado;
b) o fornecedor perder qual
c) por razões de interesse
d) o fornecedor não cumpri
e) o fornecedor não compa
decorrentes da Ata de Reg
D caracterizada qualquer

u registro de preço cancelado na Ata, por intenmédio de processo administrativo especifico,
ampla defesa:
ilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou força maior;
tornar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de mercado, dos
sto das aquisições/contratações.
ra Municipal de Pilar do Sul, quando:
r reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
uer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
úblico. devidamente motivadas e justificadas;
as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
ecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
tro de Preço;
pótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
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g) O fomecedor não retir a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justific tiva aceitável.
9.4. Em qualquer das hipót ses acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
cLÁUSULA DÉCIMA (DO

ANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS)

10.1. A Ata de Registro de reço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de igência;
b) quando não restarem fo ecedores registrados.

cLÁUSULA DÉCIMA PRI EIRA (DAS PENALIDADES)
11.1. A Detentora da Ata ue descumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste instrumento ficará sujeita ás
penalidades previstas no a .7· da Lei n.· 10.520/02, bem como aos art. 86 e 87 da Lei n.· 8.666/93.
11.2. Nos tenmos do art. 87 da Lei n.· 8.666/93, pela inexecução total ou parcial desta Ata, a Detentora da Ata,
garantida a prévia defesa, cará sujeita 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 (cinco) os;
d) Declaração de inidoneid de para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os
motivos determinantes da unição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será co edida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o praz da sanção aplicada com base na alinea anterior.
11.3. O atraso injustificad na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no § 1· do artigo 86 da Lei n.· 8.666/93,
sujeitará a Detentora da ta á multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte
proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) ias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trin a) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
11.4. Pela inexecução total ou parcial da Ata, poderão ser aplicadas á Detentora da Ata as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por c nto) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de suspens o temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade,
confonme previsto pelo arti o 7· da Lei Federal nO 10.520/02.
11.5. A aplicação de uma nalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá
ser aplicada de fonma isol da ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
crédítos que tenha em fac da Contratante.
11.6. As multas prevista nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade da Deten ra da Ata por danos causados á Contratante.
11.7. O prazo para defes prévia quanto á aplicação de penalidade é de 05 (cinco) días úteis contados da data da
intimação do interessado.
11.8. O valor das multas s rá recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) días úteís da data de sua cominação,
mediante guia de recolhim nto oficial.
11.9. Se o valor da mult ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira
parcela de preço a que a etentora da Ata vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cob ado judicialmente.
11.10. Após a aplicação d quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita á empresa e
publicação no Orgão de I prensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da puniç o, infonmando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
CLÁUSULA DÉCIMA SE UNDA (DA RESCISÃO)
12.1. A presente Ata pod rá ser-rescindida nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nO 8.666/93, com as
consequências indicadas
art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
12.2. Os casos de rescis o contratual serão fonmalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito á
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cLÁUSULA DÉCIMA TER EIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)
13.1. A presente Ata não oderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a
prévia autorização da contr tante.
cLÁUSULA DÉCIMA QU

TA (DAS RESPONSABILIDADES)

14.1. A Detentora da Ata sume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações ontratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados á Contratante ou a
terceiros na execução dest Ata.
14.2. A Contratante não r sponderá por quaisquer ônus, 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 onderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora da Ata com terceiros. ainda
que vinculados á execução da presente Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Detentora da Ata, de se s empregados, prepostos ou subordinados.
14.4. A Detentora da Ata
nterá, durante toda a execução da Ata. as condições de habilitação e qualificação que lhe
foram exigidos na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUI TA (DA GESTÃO DA ATA)
15.1. O gestor da present Ata será o Sr. DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS. Técnico em Segurança do Trabalho da
Prefeitura de Pilar do Sul, s termos do artigo 67 da Lei de Licitações, ao qual competirá velar pela perfeita exação do
pactuado, em confonmidad com o previsto no Edital, na proposta da Detentora da Ata e neste instrumento.
15.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução da Ata o agente fiscalizador
dará ciência á Detentora d Ata do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas para sanar a
falha ou defeito apontado. odo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que
imposto a terceiros, será d única e exclusiva responsabilidade da Detentora da Ata.
15.3. A fiscalização de qu trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da Detentora da Ata por
quaisquer irregularidades, i execuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, ai incluidas imperfeições
de natureza técnica ou aqu les provenientes de vicio redibitório, como tal definido pela lei civil.
15.4. O Contratante reserv -se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, caso os mesmos afastem-se das
especificações do edital, se s anexos e da proposta da Detentora da Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEX A (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)
16.1. Constituirá encargo xclusivo da Detentora da Ata o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalizaçã deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTI A (DA PUBLICIDADE DA ATA)
17.1. Até o quinto dia útil o mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua
publicação no site da Prefe ura www.pilardosul.sp.gov.br. para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como
condição indispensável par sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA OIT

A (DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO)

18.1. Para utilização da At
da nota de empenho.
18.2. A existência de preço
18.3. A Administração não
preços registrados estivere

de Registro de Preços as unidades deverão requisitar do detentor, mediante a elaboração
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registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
se 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
000.
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PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
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CLÁUSULA DÉCIMA NON
19.1. Os direitos e respons
público a que está submetid
19.2. Ficam vinculados a e
proposta ofertada pela DET
19.3. Nos casos omissos a
8.883/94 e 9.648/98.
19.4. A DETENTORA DA
habilitação e qualificação e
19.5. O vencimento da vai
cumprir com os termos con

CLÁUSULA VIGÉSIMA (D

(DISPOSiÇÕES GERAIS)
bilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
,na forma da legislação de regência.
a Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e a
NTORA DA A TAc
licar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.' 8.666/93, atualizada pelas Leis n.'s
ATA se obriga a manter durante a execução da presente Ata todas as condições de
Igidas no instnumento de abertura da Licitação.
ade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da DETENTORA DA A TA de
atuais assinados até a data de vencimento da mesma.

FORO)

16.1. O Foro do contrato se . o da Comarca de Comarca de Pilar do Sul/SP, excluido qualquer outro.
Para firmeza e validade do actuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assi ado pelos contraentes.
. ar do Sul, 16 de abril de 2020.

ARES
I

CAETANO SCADUTO ILHO
retário de Negócios Jurídico e Tributários

't3
EDSON RISEI O D CAR
Seoretário de Finanças, lanejament

LHO
e Patrimônio

-

I

PORTAL

ERRAMENTASLTDA
10 DE OLIVEIRA
Contratada

Testemunhas:
Nome:
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