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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2.018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018. 

CONTRATO N° 051/2.018. 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dezoito, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE 

REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 48.813.638/0001-78, 

com sede na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de 

São Paulo, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, 

brasileiro, separado judicialmente, funcionário público estadual, portador do documento de 

identidade RG nº 8.281.807 SSP/SP e CPF nº 780.011.968-87, residente e domiciliado no Rancho 

Heloá, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de 

outro lado, a empresa ANDRESSA DE SOUZA DAL PORTO - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.942.982/0001-42, estabelecida na Rua Fernão Sales, nº 340-A, Barra 

Funda, CEP: 19.570-000, na cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representada 

por Andressa de Souza Dal Porto, brasileira, portadora do documento de identidade RG n° 

47.730.391-2 SSP/SP e CPF n° 371.586.258-00, residente e domiciliada na cidade de Regente Feijó, 

Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADO, os quais firmam a presente ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata.     

 

      As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de contrato 

administrativo e na melhor forma de direito, têm entre si, ajustado o presente, subordinados às 

normas legais pertinentes, bem como, vinculado ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

009/2.018. 

 

 

DO OBJETO 

1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a eventual aquisição de gêneros alimentícios 

para a merenda escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da 

presente ata. 

 

 

DA VALIDADE 

2. A presente Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez, conforme disposto no Artigo 10, do 

Decreto Municipal nº 1.760, de 05 de agosto de 2013. 

 

2.1. Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 e alterada pela Lei 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não está obrigado a 

adquirir os materiais referidos nesta ata. 

 

2.2. O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes das 

unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o direito ao 

empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, ficando dito empenho a 

critério da municipalidade, analisada a real necessidade do fornecimento e da aplicação dos 

recursos orçamentários. 

 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e alterada 

pela 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantindo aos seus 

fornecedores, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto 

por diversos Departamentos e Secretarias do Município. 

 

 

DO PREÇO 

4. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes do anexo deste instrumento, e neles já estão inclusos todas as despesas diretas e 

indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos. 
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4.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto 

Municipal n° 1.760/2013 que regulamenta o Registro de Preços do Município, assim como as 

condições constantes do Edital Pregão Presencial n° 009/2018 que a procedeu. 

 

4.2. A Administração monitorará os preços dos materiais, avaliará o mercado e poderá rever os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado 

ou defeito que eleve os custos dos bens registrados. 

 

4.3. A Administração convocará o CONTRATADO para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço 

de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

 

4.3.1. Caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido. 

 

4.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 

apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias primas, listas/tabelas de 

preços de fabricantes etc) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 

mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

4.3.3. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar 

os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços 

ou parte dela. 

 

 

DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue PARCELADAMENTE, na Cozinha Piloto Municipal, 

localizada na Rua Fernão Sales nº 655, de acordo com requisição e necessidade do departamento 

solicitante, com entrega DIÁRIA, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico 

adequado e resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e correrá por conta da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento.  

 

5.2. As entregas serão realizadas, inclusive, ponto-a-ponto, nas creches e escolas municipais, 

nos dias e horários pré-determinados pela nutricionista responsável, de acordo com sua 

requisição, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico adequado e 

resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às exigências 

sanitárias e demais normas vigentes, por se tratar de alimentos perecíveis, e correrá por conta 

da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

5.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em conformidade com a Nota de Autorização de 

Fornecimento, devendo acompanhar os materiais quando da entrega dos mesmos. 

 

5.4. O CONTRATADO da presente Ata de Registro de Preços será obrigado a atender a todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

5.5. Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas no edital 

do pregão que procedeu a presente ata, não será aceito e será devolvido para substituição 

imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

5.6. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante a Nota de Autorização, a qual poderá ser 

feita por memorando, ofício, telex ou fac – símele, devendo constar: a data, o valor unitário do 

material, sua quantidade, o local para entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

5.7. A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Nota de Fornecimento enviada, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que estiver recebido, além da 

identificação de quem precedeu o recebimento. 

 

5.8. A cópia da Nota de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o Setor 

de Compras a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

5.9. O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua 

regularidade junto ao FGTS. 

 

5.10. O CONTRATADO responde civilmente perante a Prefeitura Municipal de Regente Feijó e 

terceiros, decorrentes direta ou indiretamente por danos causados. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a 

ampla defesa; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7. Os preços são IRREAJUSTÁVEIS. 

 

7.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de reajuste em face à 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

 

DO PAGAMENTO 

8. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO parceladamente, de acordo com o fornecimento ocorrido 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, através do sistema de pagamento da Administração 

Pública Municipal. 

  

8.1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias, após emissão do competente documento fiscal. 

 

8.2. Apresente ata tem por valor total a importância de R$ 239.710,00 (duzentos e trinta e nove 

mil setecentos e dez reais), ressalvando-se o direito do Município efetuar o pagamento do que 

efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I da ata). 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 

quando: 

 

a) OCONTRATADO não cumprir com as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b) O CONTRATADO não obedecer qualquer nota de autorização de fornecimento no prazo estabelecido e 

a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

c) OCONTRATADO der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de Registro de Preços a 

critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de Registro de 

Preços, se assim for estabelecido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 

processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto 
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ou inacessível o endereço do CONTRATADO, a comunicação será feita por publicação no órgão 

encarregado das publicações oficiais do município, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

9.1. O CONTRATADO quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, inciso XII a XVI da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

9.2. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação das penalidades 

previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

DAS SANÇÕES E MULTAS POR INADIMPLEMENTO 

10. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, as sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU RESCISÃO 

11. Para formalização de eventuais alterações e/ou rescisão, serão obedecidas às normas da Lei 

Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

11.1. OCONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE/PREFEITURA no caso de rescisão 

administrativa, conforme dispõe artigo 55, inciso IX, da Lei 8.666/93. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP para dirimirem questões 

resultantes ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Regulamentador do Registro de 

Preços e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02. 

 

Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Regente Feijó, 15 de Maio de 2.018. 

 

 

______________ 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

_______________ 

ANDRESSA DE SOUZA DAL PORTO - ME 

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA DE SOUZA DAL PORTO - RG nº 47.730.391-2 SSP/SP  

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome: Jéssica Mendonça Komazaki 

RG nº 47.425.677-7 SSP/SP 

 

2ª 

Nome: Rodolfo Broca Soler 

RG nº 40.751.713-3 SSP/SP 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATO N° 051/2.018. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 

CONTRATADA: ANDRESSA DE SOUZA DAL PORTO - ME 

 

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata. 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 009/2.018. 

 

DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2.018. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

 

VALOR TOTAL: R$ 239.710,00 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e dez reais) 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó, 

Em 15 de Maio de 2.018. 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2.018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018. 

CONTRATO N° 052/2.018. 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, presentes de um lado, o 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 

48.813.638/0001-78, com sede na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Regente 

Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal MARCO ANTONIO 

PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, separado judicialmente, funcionário público estadual, portador do 

documento de identidade RG nº 8.281.807 SSP/SP e CPF nº 780.011.968-87, residente e domiciliado 

no Rancho Heloá, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa COMÉRCIO DE CARNES VITÓRIA LTDA - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.504.118/0001-85, estabelecida na Avenida Clemente 

Pereira, nº 448, Centro, CEP: 19.570-000, na cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, neste 

ato representada por Everton Cesar Rodrigues de Sousa, brasileiro, portador do documento de 

identidade RG n° 34.803.369-2 SSP/SP e CPF n° 296.827.868-19, residente e domiciliada na cidade 

de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADO, os quais firmam a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 

escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata.     

 

      As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de contrato 

administrativo e na melhor forma de direito, têm entre si, ajustado o presente, subordinados às 

normas legais pertinentes, bem como, vinculado ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

009/2.018. 

 

 

DO OBJETO 

1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a eventual aquisição de gêneros alimentícios 

para a merenda escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da 

presente ata. 

 

 

DA VALIDADE 

2. A presente Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez, conforme disposto no Artigo 10, do 

Decreto Municipal nº 1.760, de 05 de agosto de 2013. 

 

2.1. Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 e alterada pela Lei 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não está obrigado a 

adquirir os materiais referidos nesta ata. 

 

2.2. O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes das 

unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o direito ao 

empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, ficando dito empenho a 

critério da municipalidade, analisada a real necessidade do fornecimento e da aplicação dos 

recursos orçamentários. 

 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e alterada 

pela 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantindo aos seus 

fornecedores, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto 

por diversos Departamentos e Secretarias do Município. 

 

DO PREÇO 

4. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes do anexo deste instrumento, e neles já estão inclusos todas as despesas diretas e 

indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos. 
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4.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto 

Municipal n° 1.760/2013 que regulamenta o Registro de Preços do Município, assim como as 

condições constantes do Edital Pregão Presencial n° 009/2018 que a procedeu. 

 

4.2. A Administração monitorará os preços dos materiais, avaliará o mercado e poderá rever os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado 

ou defeito que eleve os custos dos bens registrados. 

 

4.3. A Administração convocará o CONTRATADO para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço 

de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

 

4.3.1. Caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido. 

 

4.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 

apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias primas, listas/tabelas de 

preços de fabricantes etc) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 

mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

4.3.3. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar 

os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços 

ou parte dela. 

 

 

DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue PARCELADAMENTE, na Cozinha Piloto Municipal, 

localizada na Rua Fernão Sales nº 655, de acordo com requisição e necessidade do departamento 

solicitante, com entrega DIÁRIA, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico 

adequado e resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e correrá por conta da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento.  

 

5.2. As entregas serão realizadas, inclusive, ponto-a-ponto, nas creches e escolas municipais, 

nos dias e horários pré-determinados pela nutricionista responsável, de acordo com sua 

requisição, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico adequado e 

resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às exigências 

sanitárias e demais normas vigentes, por se tratar de alimentos perecíveis, e correrá por conta 

da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

5.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em conformidade com a Nota de Autorização de 

Fornecimento, devendo acompanhar os materiais quando da entrega dos mesmos. 

 

5.4. O CONTRATADO da presente Ata de Registro de Preços será obrigado a atender a todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

5.5. Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas no edital 

do pregão que procedeu a presente ata, não será aceito e será devolvido para substituição 

imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

5.6. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante a Nota de Autorização, a qual poderá ser 

feita por memorando, ofício, telex ou fac – símele, devendo constar: a data, o valor unitário do 

material, sua quantidade, o local para entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

5.7. A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Nota de Fornecimento enviada, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que estiver recebido, além da 

identificação de quem precedeu o recebimento. 

 

5.8. A cópia da Nota de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o Setor 

de Compras a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

5.9. O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua 

regularidade junto ao FGTS. 

 

5.10. O CONTRATADO responde civilmente perante a Prefeitura Municipal de Regente Feijó e 

terceiros, decorrentes direta ou indiretamente por danos causados. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a 

ampla defesa; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7. Os preços são IRREAJUSTÁVEIS. 

 

7.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de reajuste em face à 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

 

DO PAGAMENTO 

8. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO parceladamente, de acordo com o fornecimento ocorrido 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, através do sistema de pagamento da Administração 

Pública Municipal. 

 

8.1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias, após emissão do competente documento fiscal. 

 

8.2. Apresente ata tem por valor total a importância de R$ 204.543,00 (duzentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e três reais), ressalvando-se o direito do Município efetuar o pagamento do 

que efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I da ata). 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 

quando: 

 

a) O CONTRATADO não cumprir com as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b) O CONTRATADO não obedecer qualquer nota de autorização de fornecimento no prazo estabelecido e 

a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

c) O CONTRATADO der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de Registro de Preços 

a critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de Registro de 

Preços, se assim for estabelecido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante  
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ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 

incerto ou inacessível o endereço do CONTRATADO, a comunicação será feita por publicação no órgão 

encarregado das publicações oficiais do município, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

9.1. O CONTRATADO quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, inciso XII a XVI da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

9.2. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação das penalidades 

previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

DAS SANÇÕES E MULTAS POR INADIMPLEMENTO 

10. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, as sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU RESCISÃO 

11. Para formalização de eventuais alterações e/ou rescisão, serão obedecidas às normas da Lei 

Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

11.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE/PREFEITURA no caso de rescisão 

administrativa, conforme dispõe artigo 55, inciso IX, da Lei 8.666/93. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP para dirimirem questões 

resultantes ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Regulamentador do Registro de 

Preços e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02. 

 

Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Regente Feijó, 15 de Maio de 2.018. 

 

 

______________ 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

_______________ 

COMÉRCIO DE CARNES VITÓRIA LTDA - ME 

REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON CESAR RODRIGUES DE SOUSA - RG nº 34.803.369-2 SSP/SP  

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome: Jéssica Mendonça Komazaki 

RG nº 47.425.677-7 SSP/SP 

 

2ª 

Nome: Rodolfo Broca Soler 

RG nº 40.751.713-3 SSP/SP 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATO N° 052/2.018. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 

CONTRATADA: COMÉRCIO DE CARNES VITÓRIA LTDA - ME 

 

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata. 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 009/2.018. 

 

DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2.018. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

 

VALOR TOTAL: R$ 204.543,00 (duzentos e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais) 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó, 

Em 15 de Maio de 2.018. 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

Prefeito Municipal 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2.018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018. 

CONTRATO N° 053/2.018. 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, presentes de um lado, o 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 

48.813.638/0001-78, com sede na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Regente 

Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal MARCO ANTONIO 

PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, separado judicialmente, funcionário público estadual, portador do 

documento de identidade RG nº 8.281.807 SSP/SP e CPF nº 780.011.968-87, residente e domiciliado 

no Rancho Heloá, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa GRANJA ACAMPAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.703.578/0001-82, estabelecida na Rodovia Raposo Tavares, 

s/n, SP 270 Km 556, Distrito de Espigão, CEP: 19.570-000, na cidade de Regente Feijó, Estado de 

São Paulo, neste ato representada por Gilson Norihiko Yida, brasileiro, portador do documento de 

identidade RG n° 30.577.273-9 SSP/SP e CPF n° 324.361.048-67, residente e domiciliada na cidade 

de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADO, os quais firmam a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 

escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata.     

 

      As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de contrato 

administrativo e na melhor forma de direito, têm entre si, ajustado o presente, subordinados às 

normas legais pertinentes, bem como, vinculado ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

009/2.018. 

 

 

DO OBJETO 

1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a eventual aquisição de gêneros alimentícios 

para a merenda escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da 

presente ata. 

 

 

DA VALIDADE 

2. A presente Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez, conforme disposto no Artigo 10, do 

Decreto Municipal nº 1.760, de 05 de agosto de 2013. 

 

2.1. Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 e alterada pela Lei 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não está obrigado a 

adquirir os materiais referidos nesta ata. 

 

2.2. O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes das 

unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o direito ao 

empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, ficando dito empenho a 

critério da municipalidade, analisada a real necessidade do fornecimento e da aplicação dos 

recursos orçamentários. 

 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e alterada 

pela 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantindo aos seus 

fornecedores, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto 

por diversos Departamentos e Secretarias do Município. 

 

 

DO PREÇO 

4. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes do anexo deste instrumento, e neles já estão inclusos todas as despesas diretas e 

indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos. 
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4.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto 

Municipal n° 1.760/2013 que regulamenta o Registro de Preços do Município, assim como as 

condições constantes do Edital Pregão Presencial n° 009/2018 que a procedeu. 

 

4.2. A Administração monitorará os preços dos materiais, avaliará o mercado e poderá rever os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado 

ou defeito que eleve os custos dos bens registrados. 

 

4.3. A Administração convocará o CONTRATADO para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço 

de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

 

4.3.1. Caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido. 

 

4.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 

apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias primas, listas/tabelas de 

preços de fabricantes etc) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 

mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

4.3.3. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar 

os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços 

ou parte dela. 

 

 

DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue PARCELADAMENTE, na Cozinha Piloto Municipal, 

localizada na Rua Fernão Sales nº 655, de acordo com requisição e necessidade do departamento 

solicitante, com entrega DIÁRIA, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico 

adequado e resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e correrá por conta da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento.  

 

5.2. As entregas serão realizadas, inclusive, ponto-a-ponto, nas creches e escolas municipais, 

nos dias e horários pré-determinados pela nutricionista responsável, de acordo com sua 

requisição, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico adequado e 

resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às exigências 

sanitárias e demais normas vigentes, por se tratar de alimentos perecíveis, e correrá por conta 

da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

5.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em conformidade com a Nota de Autorização de 

Fornecimento, devendo acompanhar os materiais quando da entrega dos mesmos. 

 

5.4. O CONTRATADO da presente Ata de Registro de Preços será obrigado a atender a todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

5.5. Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas no edital 

do pregão que procedeu a presente ata, não será aceito e será devolvido para substituição 

imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

5.6. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante a Nota de Autorização, a qual poderá ser 

feita por memorando, ofício, telex ou fac – símele, devendo constar: a data, o valor unitário do 

material, sua quantidade, o local para entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

5.7. A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Nota de Fornecimento enviada, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que estiver recebido, além da 

identificação de quem precedeu o recebimento. 

 

5.8. A cópia da Nota de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o Setor 

de Compras a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
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5.9. O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua 

regularidade junto ao FGTS. 

 

5.10. O CONTRATADO responde civilmente perante a Prefeitura Municipal de Regente Feijó e 

terceiros, decorrentes direta ou indiretamente por danos causados. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a 

ampla defesa; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7. Os preços são IRREAJUSTÁVEIS. 

 

7.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de reajuste em face à 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

 

DO PAGAMENTO 

8. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO parceladamente, de acordo com o fornecimento ocorrido 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, através do sistema de pagamento da Administração 

Pública Municipal. 

 

8.1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias, após emissão do competente documento fiscal. 

 

8.2. Apresente ata tem por valor total a importância de R$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos 

e vinte reais), ressalvando-se o direito do Município efetuar o pagamento do que efetivamente for 

utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I da ata). 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 

quando: 

 

a) O CONTRATADO não cumprir com as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b) O CONTRATADO não obedecer qualquer nota de autorização de fornecimento no prazo estabelecido e 

a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

 

c) O CONTRATADO der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de Registro de Preços 

a critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de Registro de 

Preços, se assim for estabelecido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao  
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processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto 

ou inacessível o endereço do CONTRATADO, a comunicação será feita por publicação no órgão 

encarregado das publicações oficiais do município, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

9.1. O CONTRATADO quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, inciso XII a XVI da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

9.2. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação das penalidades 

previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

DAS SANÇÕES E MULTAS POR INADIMPLEMENTO 

10. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, as sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU RESCISÃO 

11. Para formalização de eventuais alterações e/ou rescisão, serão obedecidas às normas da Lei 

Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

11.1. OCONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE/PREFEITURA no caso de rescisão 

administrativa, conforme dispõe artigo 55, inciso IX, da Lei 8.666/93. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP para dirimirem questões 

resultantes ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Regulamentador do Registro de 

Preços e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02. 

 

Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Regente Feijó, 15 de Maio de 2.018. 

 

 

______________ 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

_______________ 

GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP  

REPRESENTANTE LEGAL: GILSON NORIHIKO YIDA – RG Nº 30.577.273-9 SSP/SP 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome: Jéssica Mendonça Komazaki 

RG nº 47.425.677-7 SSP/SP 

 

2ª 

Nome: Rodolfo Broca Soler 

RG nº 40.751.713-3 SSP/SP 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATO N° 053/2.018. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 

CONTRATADA: GRANJA ACAMPAMENTO LTDA 

 

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata. 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 009/2.018. 

 

DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2.018. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

 

VALOR TOTAL: R$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte reais) 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó, 

Em 15 de Maio de 2.018. 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

Prefeito Municipal 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2.018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018. 

CONTRATO N° 054/2.018. 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, presentes de um lado, o 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 

48.813.638/0001-78, com sede na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Regente 

Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal MARCO ANTONIO 

PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, separado judicialmente, funcionário público estadual, portador do 

documento de identidade RG nº 8.281.807 SSP/SP e CPF nº 780.011.968-87, residente e domiciliado 

no Rancho Heloá, nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa SUPERMERCADO REGENTÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 53.670.287/0001-23, estabelecida na Avenida José Bonifácio, nº 

193, centro, CEP: 19.570-000, na cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, neste ato 

representada por Claudomiro Colnago, brasileiro, portador do documento de identidade RG n° 

9.537.711 SSP/SP e CPF n° 781.326.498-34, residente e domiciliada na cidade de Regente Feijó, 

Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADO, os quais firmam a presente ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata.     

 

      As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de contrato 

administrativo e na melhor forma de direito, têm entre si, ajustado o presente, subordinados às 

normas legais pertinentes, bem como, vinculado ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 

009/2.018. 

 

 

DO OBJETO 

1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a eventual aquisição de gêneros alimentícios 

para a merenda escolar, de acordo com relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da 

presente ata. 

 

 

DA VALIDADE 

2. A presente Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez, conforme disposto no Artigo 10, do 

Decreto Municipal nº 1.760, de 05 de agosto de 2013. 

 

2.1. Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 e alterada pela Lei 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não está obrigado a 

adquirir os materiais referidos nesta ata. 

 

2.2. O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes das 

unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o direito ao 

empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, ficando dito empenho a 

critério da municipalidade, analisada a real necessidade do fornecimento e da aplicação dos 

recursos orçamentários. 

 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e alterada 

pela 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantindo aos seus 

fornecedores, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto 

por diversos Departamentos e Secretarias do Município. 

 

 

DO PREÇO 

4. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes do anexo deste instrumento, e neles já estão inclusos todas as despesas diretas e 

indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos. 
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4.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto 

Municipal n° 1.760/2013 que regulamenta o Registro de Preços do Município, assim como as 

condições constantes do Edital Pregão Presencial n° 009/2018 que a procedeu. 

 

4.2. A Administração monitorará os preços dos materiais, avaliará o mercado e poderá rever os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado 

ou defeito que eleve os custos dos bens registrados. 

 

4.3. A Administração convocará o CONTRATADO para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço 

de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

 

4.3.1. Caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido. 

 

4.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o CONTRATADO 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 

apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias primas, listas/tabelas de 

preços de fabricantes etc) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 

mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

4.3.3. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar 

os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços 

ou parte dela. 

 

 

DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue PARCELADAMENTE, na Cozinha Piloto Municipal, 

localizada na Rua Fernão Sales nº 655, de acordo com requisição e necessidade do departamento 

solicitante, com entrega DIÁRIA, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico 

adequado e resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e correrá por conta da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento.  

 

5.2. As entregas serão realizadas, inclusive, ponto-a-ponto, nas creches e escolas municipais, 

nos dias e horários pré-determinados pela nutricionista responsável, de acordo com sua 

requisição, pois o prédio da Cozinha Piloto Municipal não tem espaço físico adequado e 

resfriadores suficientes para acondicionar os alimentos de maneira que atenda às exigências 

sanitárias e demais normas vigentes, por se tratar de alimentos perecíveis, e correrá por conta 

da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

5.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em conformidade com a Nota de Autorização de 

Fornecimento, devendo acompanhar os materiais quando da entrega dos mesmos. 

 

5.4. O CONTRATADO da presente Ata de Registro de Preços será obrigado a atender a todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

5.5. Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas no edital 

do pregão que procedeu a presente ata, não será aceito e será devolvido para substituição 

imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

5.6. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante a Nota de Autorização, a qual poderá ser 

feita por memorando, ofício, telex ou fac – símele, devendo constar: a data, o valor unitário do 

material, sua quantidade, o local para entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

5.7. A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Nota de Fornecimento enviada, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que estiver recebido, além da 

identificação de quem precedeu o recebimento. 

 

5.8. A cópia da Nota de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o Setor 

de Compras a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
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5.9. O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua 

regularidade junto ao FGTS. 

 

5.10. O CONTRATADO responde civilmente perante a Prefeitura Municipal de Regente Feijó e 

terceiros, decorrentes direta ou indiretamente por danos causados. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a 

ampla defesa; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7. Os preços são IRREAJUSTÁVEIS. 

 

7.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de reajuste em face à 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

 

DO PAGAMENTO 

8. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO parceladamente, de acordo com o fornecimento ocorrido 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, através do sistema de pagamento da Administração 

Pública Municipal. 

 

8.1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias, após emissão do competente documento fiscal. 

 

8.2. Apresente ata tem por valor total a importância de R$ 237.003,10 (duzentos e trinta e sete 

mil e três reais e dez centavos), ressalvando-se o direito do Município efetuar o pagamento do 

que efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I da ata). 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 

quando: 

 

a) O CONTRATADO não cumprir com as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b) O CONTRATADO não obedecer qualquer nota de autorização de fornecimento no prazo estabelecido e 

a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

c) O CONTRATADO der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de Registro de Preços 

a critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de Registro de 

Preços, se assim for estabelecido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante  
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ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 

incerto ou inacessível o endereço do CONTRATADO, a comunicação será feita por publicação no órgão 

encarregado das publicações oficiais do município, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

9.1. O CONTRATADO quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, inciso XII a XVI da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

9.2. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação das penalidades 

previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

DAS SANÇÕES E MULTAS POR INADIMPLEMENTO 

10. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, as sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU RESCISÃO 

11. Para formalização de eventuais alterações e/ou rescisão, serão obedecidas às normas da Lei 

Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

11.1. OCONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE/PREFEITURA no caso de rescisão 

administrativa, conforme dispõe artigo 55, inciso IX, da Lei 8.666/93. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP para dirimirem questões 

resultantes ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Regulamentador do Registro de 

Preços e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02. 

 

Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Regente Feijó, 15 de Maio de 2.018. 

 

 

______________ 

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

_______________ 

SUPERMERCADO REGENTÃO LTDA 

REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDOMIRO COLNAGO – RG Nº 9.537.711 SSP/SP 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome: Jéssica Mendonça Komazaki 

RG nº 47.425.677-7 SSP/SP 

 

2ª 

Nome: Rodolfo Broca Soler 

RG nº 40.751.713-3 SSP/SP 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONTRATO N° 054/2.018. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 

CONTRATADA: SUPERMERCADO REGENTÃO LTDA 

 

OBJETO: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, de acordo com 

relação em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente ata. 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 009/2.018. 

 

DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2.018. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

 

VALOR TOTAL: R$ 237.003,10 (duzentos e trinta e sete mil e três reais e dez centavos). 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó, 

Em 15 de Maio de 2.018. 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 
 
 


