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PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
Edição 606 Boituva, 16 de Janeiro de 2019

Portaria
PORTARIA

Nº 19.542 de 14/01/2019   – (Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar em face ao
Servidor que especifica)
(Processo Administrativo Nº 682/1/2019)

Nº 19.543, de 14/01/2019 Concede licença especial  (2  anos),  diante do interesse publico
comprovado no Processo Administrativo sob nº 649/1/2019, ao servidor que especifica e dá
outras providências
a contar de 17/01/2019
Alessandro Moreira de Souza

Nº 19.544 de 14/01/2019   – (Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar em face ao
Servidor que especifica)
(Processo Administrativo Nº 679/1/2019)

Nº 19.545, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
José Luis dos Reis
Ajudante Geral (30 dias)

Nº 19.546, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Flavia Alvim Peixoto Moreira
Agente de Trânsito (15 dias)

Nº 19.547, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Cyntia Carla Pavão
Assistente Social (35 dias)

Nº 19.548, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Benedito Leal dos Santos
Ajudante Geral (30 dias)

Nº 19.549, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Odair Aparecido Fernandes
Operador de Máquinas (30 dias)

Nº 19.550 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Araceles Narvais Gerevini
Assistente Social (30 dias)

Nº 19.551, de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Simone Crippa Brazão de Almeida
Fonoaudiólogo (30 dias)

Nº 19.552 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Marcos Antonio de Almeida
Coletor de Lixo (30 dias)

Nº 19.553 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Zenilda Jesus Santos Domingues
Técnico de Enfermagem (15 dias)

Nº 19.554 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Adriana Araújo Bertolini
Dentista (15 dias)

Nº 19.555 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Lilian Lucena da Silva
Auxiliar de Creche (15 dias)

Nº 19.556 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Luciana de Souza Areas
Auxiliar de Creche (15 dias)

Nº 19.557 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Bruna Leite Mota
Auxiliar de Creche (15 dias)

Nº 19.558 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Sandra Maria Bruni Lobas
Dentista (30 dias)

Nº 19.559 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Maria Claudia Agostinho Rinaldo
Psicopedagoga(30 dias)

Nº 19.560 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Aparecida Martins de Souza
Ajudante Geral (30 dias)

Nº 19.561 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 02/01/2019
Ideraldo Luis Roma
Ajudante Geral (30 dias)

Nº 19.562 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 03/01/2019
Idenir Sonego
Inspetor de Alunos Itinerante (30 dias)

Nº 19.563 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 03/01/2019
Maria Clara de Medeiros Couto
PEB II Matéria (22 dias)

Nº 19.564 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 03/01/2019
Jaqueline de Fátima Rodrigues
Inspetor de Alunos Itinerante (15 dias)

Nº 19.565 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 03/01/2019
Davidson Feitosa de Holanda
Inspetor de Alunos Itinerante (30 dias)

Nº 19.566 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 04/01/2019
Roberto Leandro Florentino
Eletrecista (30 dias)

Nº 19.567 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 07/01/2019
Walter de Jesus Carriel
Motorista (30 dias)

Nº 19.568 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 07/01/2019
José Maria Gabriel
Ajudante Geral (15 dias)

Nº 19.569 de 14/01/2019 Concede licença prêmio por assiduidade, ao servidor que especifica
a contar de 14/01/2019
Renato Souza de Lima
Guarda Civil Municipal (17 dias)

Lei
LEI COMPLEMENTAR N° 2.696, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

(Autoriza  a  transferência  de  imóvel  entre  empresas  e  o  Executivo  a  outorgar

escritura pública de doação a pessoa jurídica de direito privado que específica)

FERNANDO LOPES DA SILVA, Prefeito  do  Município  de  Boituva,

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ  SABER  QUE  A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BOITUVA

DECRETOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

Art.  1º  –  Fica  a  empresa  TAC  TECNOLOGIA  EM  ARTEFATOS  DE

CONCRETO LTDA,  inscrita  no CNPJ sob o  nº 07.881.486/0001-63,  autorizada a

transferir em favor da empresa ARQPLAST PLÁSTICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o

nº  02.867.917/0001-13,  o  imóvel  recebido  em  doação  através  da  Lei

Complementar nº 1.752 de 12 de dezembro de 2006.

Art.  2º  –  A  alienação  autorizada  pela  supracitada,  recebeu

autorização  para  liberação  dos  encargos  impostos  na  doação  através  da  Lei

Complementar 2.222 de 07 de março de 2012, ficando desta forma autorizada a

lavratura da escritura definitiva a empresa designada no artigo anterior.

Art. 3º –  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão

por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessário,

suplementadas.

Art.  4º -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Boituva, em 14 de janeiro de 2019.

FERNANDO LOPES DA SILVA

Prefeito de Boituva/SP

LEI Nº 2.697, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

“Dispõe  sobre  lei  que  torna  obrigatória  a

identificação  visual  nos  agentes  municipais  de

trânsito.”

FERNANDO LOPES DA SILVA, Prefeito do Município de Boituva, Estado

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA APROVOU E ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º-Torna-se obrigatória a identificação visual nos Agentes de trânsito do

Município de Boituva.

Parágrafo único – A identificação será feita  nos uniformes dos agentes de

trânsito municipais, contendo a identificação nominal, ou nome de guerra e tipo sanguíneo. 

Art. 2º-Nos uniformes, as identificações deverão ser usadas sobre a pestana

(tampa) no bolso direito, fixada ou bordada diretamente e simetricamente de tal forma que a

parte superior da identificação coincida com o remate da linha inferior da costura da pestana.

Art.  3º-Os  caracteres  de  identificação  serão  confeccionados  em  letras

maiúsculos com 12 mm de altura em uma única linha.

Art.  4º-A  falta  da  identificação  acarretará  em  falta  grave,  devendo  o

transgressor contestar em processo administrativo.

Art. 5º-As despesas decorrentes da aprovação deste Projeto de lei ocorrerão

à conta de verba orçamentária própria.

Art. 6º-Esta Lei entra em vigor em 60 dias após a sua publicação.

Prefeitura de Boituva, 14 de Janeiro de 2019.

FERNANDO LOPES DA SILVA

Prefeito de Boituva/SP

Vigilância Sanitária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

e-mail: visa.saude@boituva.sp.gov.br
R Francisco de Oliveira Filho, 140 De lorenzi

Fone 15 3263-5824 
CEP 18.550-000 Boituva – SP

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
MÊS DE JANEIRO – 1º SEMESTRE

ANO 2019
PUBLICAÇÃO 606

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BOITUVA DEFERE:

CADASTRO/LICENÇA INICIAL VISA

No. Protocolo: 19021/18                                                              Data de Protocolo:21/11/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000268-1-6                                         Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA
CNPJ/CPF: 31.951.495/0001-68 
Endereço:        RUA: ANTONIO PICCO NETO, APT:03 
Município: BOITUVA CEP:  UF: SP
Resp. Legal: JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA                                CPF:399.036.548-71
Resp. Téc:  JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA                                  CRO:121434

No. Protocolo: 20158/18 Data de Protocolo: 13/12/2018
N° CEVS: 350700101-561-000868-1-9 Data de Validade: 04/01/2020
Razão Social: SILVA BAR E COZINHA EIRELI
Atividade: RESTAURANTES E SIMILARES
CNPJ/CPF: 31.265.559/0001-77
Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIO SOUZA FILHO, 377
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: MARCELLA CAROLINE SILVA CPF: 448.367.348-35

No. Protocolo: 207/19 Data de Protocolo: 07/01/2019
N° CEVS: 350700101-562-000061-1-4 Data de Validade: 09/01/2020
Razão Social: MARIO SERGIO DA SILVA 48917583415
Atividade:  FORNECIMENTO  DE  ALIMENTOS  PREPARADOS  PREPONDERANTEMENTE  PARA  CONSUMO
DOMICILIAR
CNPJ/CPF: 19.769.057/0001-88
Endereço: RUA THOMAZ CARDOSO, 315
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: MARIO SERGIO DA SILVA CPF: 489.175.834-15

No. Protocolo: 14190/18 Data de Protocolo: 28/08/2018
N° CEVS: 350700101-562-000060-1-7 Data de Validade: 09/01/2020
Razão Social: ROSELI SALETE MARUJO ANTUNES
Atividade:  FORNECIMENTO  DE  ALIMENTOS  PREPARADOS  PREPONDERANTEMENTE  PARA  CONSUMO
DOMICILIAR
CNPJ/CPF: 31.341.322/0001-28
Endereço: RUA CESARIO MOTTA, 490
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: ROSELI SALETE MARUJO ANTUNES CPF: 202.627.138-02

No. Protocolo: 255/19 Data de Protocolo: 07/01/2019
N° CEVS: 350700101-561-000869-1-6 Data de Validade: 10/01/2020
Razão Social: WELINGTON FEROLDI 36383195808
Atividade: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNPJ/CPF: 32.365.483/0001-14
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Município
de BOITUVA

Expediente
Município de Boituva

Lei Municipal nº1023/97

Redação: Divisão de Comunicação Social

Meio Eletrônico

Jornalista Responsável
Dulcineia Vitor
MTB: 0084972/SP

Diagramação 
Camila Sperche sob orientação de Dulcineia Vitor

E-mail: imprensa@boituva.sp.gov.br

Sede: Av. Tancredo Neves, 01 – Boituva-SP

Fone/Fax: (15) 3363-8800

Órgão Oficial da Prefeitura

PREFEITO
FERNANDO LOPES DA SILVA

VICE-PREFEITO
MARIA NASARÉ DA GUIA AZEVEDO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

Chefe de Gabinete
Amauri Pinheiro

Secretaria Municipal de Finanças
Randal Bernardes Honório

Secretaria Municipal de Administração e Ges-
tão Governamental
Emerson Luís Fragoso

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Emerson Luís Fragoso (Interino)

Secretaria Municipal de Esportes, Juventude, 
Lazer e Cultura
Rodrigo Calzzetta Freire

Secretaria Municipal de Educação
Maria Cristina de Almeida Pinheiro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico
Evandro Emersom Camargo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania
Maria Cristina de Almeida Pinheiro (Interino)

Secretaria Municipal de Saúde
Neuci Rocha

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Plínio Donizeti Pauluci

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Mu-
nicipais
Claudecir Marques de Oliveira

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agri-
cultura
Geraldo Celestino Correa

Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Trânsito
Fábio Augusto Casemiro da Rocha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
e-mail: visa.saude@boituva.sp.gov.br

R Francisco de Oliveira Filho, 140 De lorenzi
Fone 15 3263-5824 

CEP 18.550-000 Boituva – SP

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
MÊS DE JANEIRO – 1º SEMESTRE

ANO 2019
PUBLICAÇÃO 606

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BOITUVA DEFERE:

CADASTRO/LICENÇA INICIAL VISA

No. Protocolo: 19021/18                                                              Data de Protocolo:21/11/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000268-1-6                                         Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA
CNPJ/CPF: 31.951.495/0001-68 
Endereço:        RUA: ANTONIO PICCO NETO, APT:03 
Município: BOITUVA CEP:  UF: SP
Resp. Legal: JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA                                CPF:399.036.548-71
Resp. Téc:  JÉSSICA SOBRAL FELIX DA SILVA                                  CRO:121434

No. Protocolo: 20158/18 Data de Protocolo: 13/12/2018
N° CEVS: 350700101-561-000868-1-9 Data de Validade: 04/01/2020
Razão Social: SILVA BAR E COZINHA EIRELI
Atividade: RESTAURANTES E SIMILARES
CNPJ/CPF: 31.265.559/0001-77
Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIO SOUZA FILHO, 377
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: MARCELLA CAROLINE SILVA CPF: 448.367.348-35

No. Protocolo: 207/19 Data de Protocolo: 07/01/2019
N° CEVS: 350700101-562-000061-1-4 Data de Validade: 09/01/2020
Razão Social: MARIO SERGIO DA SILVA 48917583415
Atividade:  FORNECIMENTO  DE  ALIMENTOS  PREPARADOS  PREPONDERANTEMENTE  PARA  CONSUMO
DOMICILIAR
CNPJ/CPF: 19.769.057/0001-88
Endereço: RUA THOMAZ CARDOSO, 315
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: MARIO SERGIO DA SILVA CPF: 489.175.834-15

No. Protocolo: 14190/18 Data de Protocolo: 28/08/2018
N° CEVS: 350700101-562-000060-1-7 Data de Validade: 09/01/2020
Razão Social: ROSELI SALETE MARUJO ANTUNES
Atividade:  FORNECIMENTO  DE  ALIMENTOS  PREPARADOS  PREPONDERANTEMENTE  PARA  CONSUMO
DOMICILIAR
CNPJ/CPF: 31.341.322/0001-28
Endereço: RUA CESARIO MOTTA, 490
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: ROSELI SALETE MARUJO ANTUNES CPF: 202.627.138-02

No. Protocolo: 255/19 Data de Protocolo: 07/01/2019
N° CEVS: 350700101-561-000869-1-6 Data de Validade: 10/01/2020
Razão Social: WELINGTON FEROLDI 36383195808
Atividade: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNPJ/CPF: 32.365.483/0001-14
Endereço: RUA SERGIO ANTONIO MARCON, 95 – CASA 2
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: WELINGTON FEROLDI CPF: 363.831.958-08

RENOVAÇÃO DA LICENÇA VISA

No. Protocolo: 19760/18                                                              Data de Protocolo:04/12/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000084-1-9                                         Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: PEDRO EUGÊNIO BERGAMO
CNPJ/CPF: 200.239.308-70
Endereço:        RUA: EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO,341 
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp. Legal: PEDRO EUGÊNIO BERGAMO                                       CPF: 200.239.308-70
Resp. Téc: PEDRO EUGÊNIO BERGAMO                                          CRM: 106.653

No. Protocolo: 16819/18                                                              Data de Protocolo:10/10/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000135-10                                          Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: ADRIANA ARAUJO BERTOLINI
CNPJ/CPF: 167.743.318-31
Endereço:        RUA: JOÃO DOMINGOS BARRETO 
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp. Legal: ADRIANA ARAUJO BERTOLINI                                      CPF:167.743.318-31 
Resp. Téc: ADRIANA ARAUJO BERTOLINI                                         CRO: 66361

No. Protocolo: 18323/18                                                              Data de Protocolo:05/11/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000217-1-7                                         Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: CLINICA SÃO FRANCISCO BOITUVA LTDA
CNPJ/CPF: 02.934.868/0001-94
Endereço:        AV: VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp. Legal: PAULO AFONSO URSO                                               CPF:055.266.778-18 
Resp. Téc: PAULO AFONSO URSO                                                  CRM: 83.911

No. Protocolo: 17252/18                                                              Data de Protocolo:17/10/2018
N° CEVS: 350700101- 863-000214-1-5                                         Data de Validade:11/12/2019
Razão Social: CHAIBEN E CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.823.510/0001-12
Endereço:        RUA: CEL EUGENIO MOTTA,42
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: MARIANA HELENA JESUS PETEKOSKI CHAIBEN             CPF: 303.236.188-55
Resp. Téc: MARIANA HELENA JESUS PETEKOSKI CHAIBEN               CRO: 83.509

No. Protocolo: 19402/18                                                              Data de Protocolo:27/11/2018
N° CEVS: 350700101-360-000044-1-3                                        Data de Validade:12/12/2019
Razão Social: VISÃO PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 48.331.102/0001-16
Endereço:        ALAMEDA LOTEAMENTO RESIDENCIL VITIELLO, S/N
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: ROBERTO CONSTATINO DE MAINARDI CORRADI            CPF: 985.249.098-20
Resp. Téc: ISABEL CRISTINA CAMPOS PAULETTI                              CRQ: 04482126

No. Protocolo: 19403/18                                                              Data de Protocolo:27/11/2018
N° CEVS: 350700101-360-000033-1-0                                         Data de Validade:12/12/2019
Razão Social: ETHOS METALURGICA LTDA
CNPJ/CPF: 60.431.889/0001-93
Endereço:        RODOVIA-SP 129
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: JOHN TELLEFSEN                                                        CPF: 006.548.168-24
Resp. Téc: ISABEL CRISTINA CAMPOS PAULETTI                              CRQ: 04482126

No. Protocolo: 19451/18                                                              Data de Protocolo:28/11/2018
N° CEVS: 350700101-561-000660-1-0                                         Data de Validade:12/12/2019
Razão Social: MARINHA DA SILVA REIS ME
CNPJ/CPF: 24.683.924/0001-06
Endereço:        RUA: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,155
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP

Resp.Legal: MARINHA DA SILVA REIS                                             CPF: 079.091.058-60

No. Protocolo: 18459/18                                                             Data de Protocolo:06/11/2018
N° CEVS: 350700101-561-000518-1-0                                        Data de Validade:12/12/2019
Razão Social: JULIANI PROVASI BOITUVA ME
CNPJ/CPF: 20.284.222/0001-90
Endereço:        RUA: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,128
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: JULIANI PROVASI                                                        CPF: 167.376.278-62

No. Protocolo: 18458/18                                                             Data de Protocolo:06/11/2018
N° CEVS: 350700101-562-000053-1-2                                        Data de Validade:18/12/2019
Razão Social: MARIA DE JESUS LIMA BUENO - ME
CNPJ/CPF: 09.010.629/0001-97
Endereço:        RUA: DR.FRANCISCO MORESCHI,292
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: MARIA DE JESUS LIMA BUENO                                      CPF: 197.334.018-62

No. Protocolo: 20261/18                                                            Data de Protocolo:17/12/2018
N° CEVS: 350700101-561-000661-1-7                                        Data de Validade:19/12/2019
Razão Social: DEJINALDO MANOEL DA SILVA 84358629415
CNPJ/CPF: 24.562.651/0001-33
Endereço:        RUA: LOURDES LISBOA DALMAZZO,73
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: DEJINALDO MANOEL DA SILVA                                      CPF: 843.586.294-15

No. Protocolo: 20089/18                                                            Data de Protocolo:12/12/2018
N° CEVS: 350700101-109-000027-1-2                                        Data de Validade:19/12/2019
Razão Social: SABOR SUPREMOS INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 21.565.082/0001-91
Endereço:        AV: DO TRABALHADOR,2800
Município: BOITUVA   CEP:18550-000      UF: SP
Resp.Legal: MARIA FANI DA SILVA BARROS BAPTISTELLA                 CPF: 083.576.738-80

No. Protocolo: 20234/18 Data de Protocolo: 14/12/2018
N° CEVS: 350700101-561-000794-1-3 Data de Validade: 04/01/2020
Razão Social: LILIAN VANESSA TEIXEIRA DE SOUZA SILVA 38827106839
Atividade: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNPJ/CPF: 28.829.523/0001-64
Endereço: RUA MARIO MOSCHIONI, 46
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp.Legal: LILIAN VANESSA TEIXEIRA DE SOUZA SILVA CPF: 388.271.068-39

No. Protocolo: 16654/18 Data de Protocolo: 09/10/2018
N° CEVS: 350700101-561-000172-1-3 Data de Validade: 04/01/2020
Razão Social: WALDOMIRO ANDRE GIANOTTI BOITUVA ME
Atividade: LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
CNPJ/CPF: 57.074.775/0001-29
Endereço: RUA VITORIO PICCO, 156
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp.Legal: WALDOMIRO ANDRE GIANOTTI CPF: 067.771.988-49

No. Protocolo: 20028/18 Data de Protocolo: 11/12/2018
N° CEVS: 350700101-477-000032-1-2 Data de Validade: 07/01/2020
Razão Social: DROGARIA DE LORENZI LTDA ME
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
CNPJ/CPF: 08.114.214/0001-09
Endereço: RUA BENEDITO ANTONIO CAMPOS, 188 – SALA 1
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: CRISTINA MORAES KISO CPF: 182.066.588-74
Resp. Técnico: MARINA KEIKO MOCHIZUKE CRF: 30.672/SP

No. Protocolo: 18968/18 Data de Protocolo: 20/11/2018
N° CEVS: 350700101-865-000039-1-3 Data de Validade: 07/01/2020
Razão Social: ELISANGELA BATISTELA ME
Atividade: ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
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CNPJ/CPF: 23.323.589/0001-64
Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIO SOUZA FILHO, 59 – CASA 5
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: ELISANGELA BATISTELA CPF: 322.515.508-01
Resp. Técnico: ELISANGELA BATISTELA CREFITO: 100146-F/SP

ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS

 BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No. Protocolo:16610/18                                                              Data de Protocolo: 08/10/2018
N° CEVS: 350700101-562-000015-1-1                                                
Razão Social: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:02.905.110/0001-28 
Endereço:        RUA:ESTRADA MUNICIPAL BATISTA FAVORETTI,350 
Município: BOITUVA CEP:18550-000  UF: SP
Resp. Legal: JOSÉ DJALMA PEREIRA                                            CPF:016.536.548-05
Resp.Téc: SANDRA APARECIDA SOARES                                      CRN: 22797

No. Protocolo: 20266/18 Data de Protocolo: 18/12/2018
N° CEVS: 350700101-109-000033-1-0 Data de Validade: 20/09/2019
Razão Social: DI RABANEDA INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA
Atividade: FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
CNPJ/CPF: 25.176.789/0001-67
Endereço: AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 1561
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: DIEGO RABANEDA CPF: 336.575.358-37
Resp. Técnico: PATRICIA MARQUES CRN: 43.733/SP

● ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No. Protocolo:16611/18                                                              Data de Protocolo: 08/10/2018
N° CEVS: 350700101-562-000015-1-1                                                
Razão Social: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 02.905.110/0001-28 
Endereço:        RUA:ESTRADA MUNICIPAL BATISTA FAVORETTI,350 
Município: BOITUVA CEP:18550-000  UF: SP
Resp. Legal: JOSÉ DJALMA PEREIRA                                            CPF:016.536.548-05
Resp.Téc: HELOISE VICENSOTTI                                                 CRN: 27114

No. Protocolo: 20266/18 Data de Protocolo: 18/12/2018
N° CEVS: 350700101-109-000033-1-0 Data de Validade: 20/09/2019
Razão Social: DI RABANEDA INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA
Atividade: FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
CNPJ/CPF: 25.176.789/0001-67
Endereço: AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 1561
Município: BOITUVA CEP:18550-000 UF: SP
Resp. Legal: DIEGO RABANEDA CPF: 336.575.358-37
Resp. Técnico: EDUARDA DE JESUS CAMARGO CRN: 352.613/SP

PEDIDO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

No. Protocolo: 16541/18                                                             Data de Protocolo: 08/10/2018
Data da Inutilização: 17/12/2018
Razão Social: FABIANO GIANOTTI LOPES
CNPJ/CPF: 01.724.841/0001/04
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
Endereço: TRAVESSA BANDEIRANTES,39
Município: BOITUVA                           CEP: 18550-000                UF: SP
Resp. Técnico: FABIANO GIANOTTI LOPES                                   CRF : 21331

ENCERRAMENTO DE LIVRO

No. Protocolo: 19970/18 Data de Protocolo: 10/12/2018
No. CEVS: 350700190-861-000004-1-8
Razão Social: FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
CNPJ/CPF: 45.484.383/0001-59
ATIVIDADES  DE  ATENDIMENTO  HOSPITALAR  –  EXCETO  PRONTO-SOCORRO  E  UNIDADES  PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Endereço: RUA BENEDITA SANSON LABRONICI, 149
Município: BOITUVA               CEP: 18550-000 UF: SP
Resp. Legal: OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA NETO                       CPF: 11048169898
Resp. Técnico: HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO           CRM: 100.092 D

ABERTURA DE LIVRO

No. Protocolo: 19970/18 Data de Protocolo: 10/12/2018
No. CEVS: 350700190-861-000004-1-8
Razão Social: FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
CNPJ/CPF: 45.484.383/0001-59
ATIVIDADES  DE  ATENDIMENTO  HOSPITALAR  –  EXCETO  PRONTO-SOCORRO  E  UNIDADES  PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Endereço: RUA BENEDITA SANSON LABRONICI, 149
Município: BOITUVA               CEP: 18550-000 UF: SP
Resp. Legal: OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA NETO                       CPF: 11048169898
Resp. Técnico: HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO           CRM: 100.092 D

Cyntia Helena Barretti Tamura Faria
Farmacêutica Responsável Técnica da Vigilância Sanitária

Boituva-SP

EXTRATO DE CONTRATO LC 01/2019

CONTRATO:  LC 01/2019;  CONTRATANTE:  PREFEITURA DE BOITUVA; PROCESSO: CONCORRÊNCIA
01/2017 CONTRATADO: PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. OBJETO:  LOTE  1:  PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  INTEGRADOS  DE  LIMPEZA  PÚBLICA.  ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2019.
VALOR: R$ 6.629.670,00 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E
SETENTA REAIS).  PRAZO: 12 (DOZE) MESES.  PREFEITURA DE BOITUVA, 4 DE JANEIRO DE 2019.
CLAUDECIR MARQUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

EXTRATO DE CONTRATO LC 02/2019

CONTRATO:  LC 02/2019;  CONTRATANTE:  PREFEITURA DE BOITUVA; PROCESSO: CONCORRÊNCIA
01/2017 CONTRATADO: SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. OBJETO: LOTE 2: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA,  TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
DE  SERVIÇOS  DE  SAÚDE  (RSS),  CONFORME  LOTE  02  DA  CONCORRÊNCIA  Nº  01/2017.
ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2019. VALOR: R$ 276.804,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E
OITOCENTOS E QUATRO REAIS). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PREFEITURA DE BOITUVA, 4 DE JANEIRO
DE 2019. CLAUDECIR MARQUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

EXTRATO DE CONTRATO LC 03/2019

CONTRATO:  LC 03/2019; CONTRATANTE:  PREFEITURA DE BOITUVA; PROCESSO: CONCORRÊNCIA
01/2017 CONTRATADA:  SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME  OBJETO:  SERVIÇO  DE
LIMPEZA  E  CONSERVAÇÃO  DE  PRÓPRIOS  PÚBLICOS.  ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2019.
VALOR: R$ 396.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PREFEITURA
DE BOITUVA, 04 DE JANEIRO DE 2019.

EXTRATO DE CONTRATO LC 04/2019

CONTRATO:  LC 04/2019;  CONTRATANTE:  PREFEITURA DE BOITUVA; PROCESSO: CONCORRÊNCIA
01/2017  CONTRATADO:  A.FERNANDEZ  CONSTRUÇÕES  EIRELI  OBJETO:  LOTE  4:
DISPONIBILIZAÇÃO  DE  EQUIPE  COM PESSOAL,  EQUIPAMENTOS E  EPIS  PARA  A  COLETA
DE  MATERIAIS  VOLUMOSOS  E  AFINS  (CATA  TRECO)  E  RECICLADOS  E  RESÍDUOS  DE
PODAS  E  GALHOS  BEM  COMO  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DA  CONSTRUÇÃO  CIVIL  (RDC).
ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2019. VALOR: R$ 2.123.344,80 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E
TRÊS MIL,  TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS  E  OITENTA CENTAVOS).  PRAZO:  12 (DOZE)
MESES.  PREFEITURA  DE  BOITUVA,  4  DE  JANEIRO  DE  2019.  CLAUDECIR  MARQUES  DE  OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

EXTRATO DE CONTRATO LC 05/2019

CONTRATO:  LC 05/2019; CONTRATANTE:  PREFEITURA DE BOITUVA; PROCESSO: CONCORRÊNCIA
01/2017  CONTRATADO:  SERVTEC  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  LTDA  –  ME OBJETO:  LOTE  5:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E EPIS, CONFORME LOTE 05 DA
CONCORRÊNCIA  Nº  01/2017.  ASSINATURA:  04  DE  JANEIRO  DE  2019.  VALOR:  R$  324.000,00
(TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PREFEITURA DE BOITUVA, 4
DE  JANEIRO  DE  2019.  CLAUDECIR  MARQUES  DE  OLIVEIRA  SECRETÁRIO  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS
MUNICIPAIS.

EXTRATO DE CONTRATO LC 143/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
 CONTRATO LC 143/2017; PREGÃO PRESENCIAL PP 120/2017  DE 27/11/2017; CONTRATANTE: PREFEITURA
DE  BOITUVA  CONTRATADA:  EVEO  SERVIÇOS  DE  INTERNET  LTDA-EPP  ASSINATURA:  10/12/2018;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE
CAIXA  POSTAL  DE  E-MAIL  DA  PREFEITURA  DE  BOITUVA. VALOR:R$  1.371,18  (UM  MIL  TREZENTOS  E
SETENTA  E  UM  REAIS  E  DEZOITO  CENTAVOS  )   MENSAIS,  TOTALIZANDO  NO  PERÍODO  R$16.454,16
( DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS); VIGÊNCIA:
ATÉ 12 (DOZE) MESES;  PREFEITURA DE BOITUVA, EM 11 DE JANEIRO DE 2019  FERNANDO LOPES DA
SILVA – PREFEITO MUNICIPAL.  

PREGÃO PRESENCIAL N.º64 /2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º01/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de BOITUVA, inscrita no
CNPJ n.º 46.634.499/0001-90, com endereço à Avenida Tancredo Neves, 01, Centro, CEP 18550-000 – Boituva –
Estado de São Paulo, a Sra. Secretária de Saúde Neuci Rocha, portadora do RG nº 12.425.531-0, inscrita no CPF nº
048.922.728-76,, residente e domiciliada a Rua José Herrera Higuerra, 496-Votorantim SP e a Secretaria de Educação
Sra.  Maria  Cristina de Almeida Pinheiro portadora do RG nº 14.148.950-30,  inscrita no CPF nº 086.050.958-30,
residente e domiciliada a Rua Jacaranda, 333-Residencial Campo Belo – Boituva SP, nos termos das Leis n.º 8.666/93,
10.520/2002 e do Decreto Municipal  n.º 1.545/2005, das demais normas aplicáveis,  celebram a presente Ata de
Registro de Preços, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DOS ITENS: 01, 02, 04, 08, 09, 10 e 11. 

DETENTORA 1 
Denominação: STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI
Endereço: Avenida Massaichi Kakihara, 447-Bela Vista-Capão Bonito/SP CEP:18301-146
CNPJ: 19.448.616/0001-58
E-mail: sergio.3387@hotmail.com
Telefone:(15) 3543-1195/ 99764-7862
Representante Legal: Sérgio Roberto da Silva
CPF: 305.297.748-28

COTA ABERTA

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 6.840 UN
ÁLCOOL LÍQUIDO 46%  1 
LITRO 3,44 R$23.529,60

02 923 UN
DETERGENTE LIQUIDO 
NEUTRO GALAO 5 LITROS 6,60 R$ 6.091,80

04 27 CX SABAO EM PO 1KG 2,97 R$ 80,19

COTA RESERVADA

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

08 2.280 UN
ÁLCOOL LÍQUIDO 46%  
1LITRO 3,44 R$ 7.843,20

09 307 UN
DETERGENTE  LIQUIDO
NEUTRO GALAO 5 LITROS 6,60 R$ 2.026,20

10 330 UN
SABAO  LIQUIDO  PARA
ROUPAS GALAO 2 LITROS 5,25 R$1.732,50

11 09 CX SABAO EM PO 1KG 2,97 R$ 26,73
VALOR  TOTAL  R$41.330,22  (QUARENTA  E  UM  MIL  TREZENTOS  E  TRINTA  REAIS  E  VINTE
CENTAVOS)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente ata é o registro de preços para aquisição de produtos de Limpeza e Higienização, conforme
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL n.º109, referente ao
PREGÃO  PRESENCIAL  –  REGISTRO  DE  PREÇOS  n.º64  /2018 que  integram  esta  Ata,  independentemente  de
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA –   DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Boituva não será obrigada
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Boituva, será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de Empenho.

3.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do Edital de
Pregão n.º64 /2018, que a precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º64 /2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º01/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de BOITUVA, inscrita no
CNPJ n.º 46.634.499/0001-90, com endereço à Avenida Tancredo Neves, 01, Centro, CEP 18550-000 – Boituva –
Estado de São Paulo, a Sra. Secretária de Saúde Neuci Rocha, portadora do RG nº 12.425.531-0, inscrita no CPF nº
048.922.728-76,, residente e domiciliada a Rua José Herrera Higuerra, 496-Votorantim SP e a Secretaria de Educação
Sra.  Maria  Cristina de Almeida Pinheiro portadora do RG nº 14.148.950-30,  inscrita no CPF nº 086.050.958-30,
residente e domiciliada a Rua Jacaranda, 333-Residencial Campo Belo – Boituva SP, nos termos das Leis n.º 8.666/93,
10.520/2002 e do Decreto Municipal  n.º 1.545/2005, das demais normas aplicáveis,  celebram a presente Ata de
Registro de Preços, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DOS ITENS: 01, 02, 04, 08, 09, 10 e 11. 

DETENTORA 1 
Denominação: STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI
Endereço: Avenida Massaichi Kakihara, 447-Bela Vista-Capão Bonito/SP CEP:18301-146
CNPJ: 19.448.616/0001-58
E-mail: sergio.3387@hotmail.com
Telefone:(15) 3543-1195/ 99764-7862
Representante Legal: Sérgio Roberto da Silva
CPF: 305.297.748-28

COTA ABERTA

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 6.840 UN
ÁLCOOL LÍQUIDO 46%  1 
LITRO 3,44 R$23.529,60

02 923 UN
DETERGENTE LIQUIDO 
NEUTRO GALAO 5 LITROS 6,60 R$ 6.091,80

04 27 CX SABAO EM PO 1KG 2,97 R$ 80,19

COTA RESERVADA

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇAO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

08 2.280 UN
ÁLCOOL LÍQUIDO 46%  
1LITRO 3,44 R$ 7.843,20

09 307 UN
DETERGENTE  LIQUIDO
NEUTRO GALAO 5 LITROS 6,60 R$ 2.026,20

10 330 UN
SABAO  LIQUIDO  PARA
ROUPAS GALAO 2 LITROS 5,25 R$1.732,50

11 09 CX SABAO EM PO 1KG 2,97 R$ 26,73
VALOR  TOTAL  R$41.330,22  (QUARENTA  E  UM  MIL  TREZENTOS  E  TRINTA  REAIS  E  VINTE
CENTAVOS)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente ata é o registro de preços para aquisição de produtos de Limpeza e Higienização, conforme
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL n.º109, referente ao
PREGÃO  PRESENCIAL  –  REGISTRO  DE  PREÇOS  n.º64  /2018 que  integram  esta  Ata,  independentemente  de
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA –   DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Boituva não será obrigada
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Boituva, será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de Empenho.

3.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do Edital de
Pregão n.º64 /2018, que a precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso.

3.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS
4.1 – As despesas para a execução da Ata de Registro de Preços correrão à conta dos orçamentos de cada exercício
em curso, de modo que a ausência de renovação da dotação orçamentária em cada exercício financeiro implicará na
extinção de pleno direito da Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
5.1 – A aquisição dos objetos previstos para o presente certame será parcelada,  conforme as necessidades da
CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até  03 (três) dias úteis, após recepção de cada pedido
emitido pela secretaria solicitante.

5.2 – O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme requisição da Secretaria solicitante, correndo por
conta da Detentora da Ata todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.3 – O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade,
será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será
efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.
5.3.1 – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a entregar o
objeto, será convocado, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados com vistas à
entrega do mesmo, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
5.4  –  Na  hipótese  dos  produtos  apresentarem  irregularidades  não  sanadas,  será  reduzido  a  termo  o  fato  e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

5.5 – Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à detentora da Ata, que terá o prazo de até
03 (três) dias úteis para substituir os rejeitados. 

5.6 – A entrega dos produtos será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

5.7 – A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.8 – A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da Lei Federal n.º 8.666/93).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 – São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços: 
a) Entregar os produtos, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produtos de
qualidade e com prazos de validade em vigor; 
b) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e Ata; 
c) Manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação;
d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que não atenderem as condições do Edital;
e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
f) Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega dos
produtos;
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

6.2 – São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta fornecimento.
b)  Comunicar  à  Detentora  da  Ata,  com  antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  das  necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos no prazo estipulado na Ata de registro de preços;
d) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
e) Aplicar à Detentora da Ata as penalidades, quando for o caso;
f) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita entrega do objeto;
g) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Detentora da Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no
caso de aplicação de sanção.
1.
2. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1  Os  pagamentos  devidos  à  licitante  vencedora  serão  efetuados  em  até  30  (trinta)  dias  corridos após  o
recebimento  dos  produtos,  mediante  apresentação  e  aceitação  de  nota  fiscal,  acompanhado  de  requisição  da
Secretaria  responsável,  contendo  a  descrição  dos  produtos  nas  quantidades  fornecidas,  de  acordo  com  as
especificações do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

7.2 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora da Ata, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.

7.3 – Caso a detentora da Ata seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico,

Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar,
com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma dos Anexos II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa
da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da
Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.

7.4  –  Correrão  por  conta  da  Detentora  da  Ata  todas  as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.

7.5 – O pagamento será feito através de crédito em conta-corrente cujos dados bancários deverão ser fornecidos pela
detentora da Ata, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.

7.6 – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Detentora da Ata, vedada sua negociação com
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

7.7 – A empresa detentora da Ata deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e
em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

7.8 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o fornecimento dos itens e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela Detentora da Ata, todas as condições pactuadas.

7.9 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e
o pagamento ficará pendente até que a detentora da Ata providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento  iniciar-se-á após  a regularização  da situação  ou reapresentação de novo  documento fiscal,  não
acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

7.10 – O não pagamento no prazo previsto acarretará à Contratante multa moratória de 0,03% (três centésimos por
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
8.1 – A aquisição do objeto da presente Ata de Registro  de Preços será autorizada, conforme a necessidade da
Prefeitura, pelo Prefeito ou Diretor de Departamento Municipal por ele denominado.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1 – Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
9.1.1 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
9.1.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a)  liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem aplicação  da  penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.1.3 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item ou da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 – O fornecedor terá o seu registro  de preços cancelado na Ata,  por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior. 
10.1.1.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

10.1.2 – Por iniciativa da Contratante, quando:
10.1.2.1 – O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.1.2.2 – O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
10.1.2.3 – Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
10.1.2.4 – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
10.1.2.5 – O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços.
10.1.2.6 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total  ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.2.7 – O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável.

Parágrafo  Único:  Em qualquer  das  hipóteses  acima,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  concluído  o
processo, a Prefeitura Municipal de Boituva fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA FUTURA DOS PRODUTOS
12.1  –  As  entregas  dos  produtos  originadas  de futuras  aquisições  deverão  estar  de  acordo  com as  normas
técnicas aplicáveis vigente,  sob pena de desclassificação e devolução do item ou não recebimento  do objeto,
conforme Anexo I do Edital.

12.2 – A detentora da ATA deverá entregar os produtos somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos produtos.

12.3 – Os produtos deverão atender todas as normas técnicas aplicáveis ao objeto de acordo com a legislação vigente.

12.4 – O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela Detentora da Ata,
de substituir o que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma espécie, forma e
condições descritas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
13.1 – À detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87
da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de registro de preços, nas hipóteses de inexecução, com ou sem
prejuízo para o fornecimento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Boituva por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações.

13.3 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 13.1, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.

13.4 – O atraso injustificado no início da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86
da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a  detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

13.5 – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

13.6  –  As  multas  previstas  nesta  cláusula  não  têm  natureza  compensatória  e  o  seu  pagamento  não  elide  a
responsabilidade da detentora da Ata por danos causados à Contratante.
13.7 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado. 

13.8 – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de  03 (três) dias úteis da data de sua
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A detentora da Ata assume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
Registro de Preços. 

14.2 – Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
público a que está submetida, na forma da legislação de regência.

14.3 – Ficam vinculados a esta Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e
a proposta ofertada pela detentora da Ata.

14.4 – Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis
n.º 8.883/94 e 9.648/98.

14.5 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora da Ata de cumprir
com os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR DO CONTRATO
15.1. A Administração indicará como gestores da Ata as Sras. Neuci Rocha, Secretaria Municipal de Saúde e Maria
Cristina  de  Almeida  Pinheiro  Secretaria  de  Educação  e  a  fiscal  será  Daniela
Abigail dos Reis de Cerqueira portadora do CPF nº 300.481.038-70 Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção,
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11.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA FUTURA DOS PRODUTOS
12.1  –  As  entregas  dos  produtos  originadas  de futuras  aquisições  deverão  estar  de  acordo  com as  normas
técnicas aplicáveis vigente,  sob pena de desclassificação e devolução do item ou não recebimento  do objeto,
conforme Anexo I do Edital.

12.2 – A detentora da ATA deverá entregar os produtos somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos produtos.

12.3 – Os produtos deverão atender todas as normas técnicas aplicáveis ao objeto de acordo com a legislação vigente.

12.4 – O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela Detentora da Ata,
de substituir o que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma espécie, forma e
condições descritas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
13.1 – À detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87
da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de registro de preços, nas hipóteses de inexecução, com ou sem
prejuízo para o fornecimento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Boituva por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações.

13.3 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 13.1, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.

13.4 – O atraso injustificado no início da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86
da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a  detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

13.5 – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

13.6  –  As  multas  previstas  nesta  cláusula  não  têm  natureza  compensatória  e  o  seu  pagamento  não  elide  a
responsabilidade da detentora da Ata por danos causados à Contratante.
13.7 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado. 

13.8 – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de  03 (três) dias úteis da data de sua
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A detentora da Ata assume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
Registro de Preços. 

14.2 – Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
público a que está submetida, na forma da legislação de regência.

14.3 – Ficam vinculados a esta Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e
a proposta ofertada pela detentora da Ata.

14.4 – Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis
n.º 8.883/94 e 9.648/98.

14.5 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora da Ata de cumprir
com os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR DO CONTRATO
15.1. A Administração indicará como gestores da Ata as Sras. Neuci Rocha, Secretaria Municipal de Saúde e Maria
Cristina  de  Almeida  Pinheiro  Secretaria  de  Educação  e  a  fiscal  será  Daniela
Abigail dos Reis de Cerqueira portadora do CPF nº 300.481.038-70 Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção,

dentro dos padrões determinados pela Lei n.º 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
sua  execução,  procedendo  ao  registro  das  ocorrências  e  adotando  as  providências  necessárias  ao  seu  fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a
ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente nos artigos 78 e 88 da Lei n.º 8.666/93 que trata
das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
 
15.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a competência  destes  deverão  ser  solicitadas  a  autoridade
superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ANÁLISE JURÍDICA 
16.1 – A minuta da presente Ata de Registro de Preços foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria
Jurídica da Prefeitura, conforme determina a Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data,
como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 – O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Boituva, com exclusão de qualquer
outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 1.545/2005 e demais
normas aplicáveis.

Boituva, 04 de Janeiro de 2019.

Neuci Rocha
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Cristina de Almeida Pinheiro
Secretaria Municipal de Educação

STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CNPJ:19.448.616/0001-58

SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
CPF:305.297.748.28

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL

Daniela Abigail Dos Reis De Cerqueira

CPF:300.481.038-70

Chefe De Divisão De Patrimônio e Manutenção

PREGÃO PRESENCIAL N.º64 /2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º02/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de BOITUVA, inscrita no
CNPJ n.º 46.634.499/0001-90, com endereço à Avenida Tancredo Neves, 01, Centro, CEP 18550-000 – Boituva –
Estado de São Paulo, a Sra. Secretária de Saúde Neuci Rocha, portadora do RG nº 12.425.531-0, inscrita no CPF nº
048.922.728-76, residente e domiciliada a Rua José Herrera Higuerra, 496-Votorantim SP e a Secretaria de Educação
Sra.  Maria  Cristina de Almeida Pinheiro portadora do RG nº 14.148.950-30,  inscrita no CPF nº 086.050.958-30,
residente e domiciliada a Rua Jacaranda, 333-Residencial Campo Belo – Boituva SP, nos termos das Leis n.º 8.666/93,
10.520/2002 e do Decreto Municipal  n.º 1.545/2005, das demais normas aplicáveis,  celebram a presente Ata de
Registro de Preços, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DO ITEM: 03. 

DETENTORA 
Denominação:SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
Endereço: Avenida Siqueira campos,06,20 e 30-Bairro Sta Cruz-Itapira/SP
CNPJ: 01.989.200/0001-81
E-mail:r  ispel@ig.com.br
Telefone:(19) 3843-1142/3843-6104/3813-3499
Representante Legal: Silvana Baiocchi Gonçalves 
CPF: 068.549.888-37

COTA ABERTA

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

03 990 UN

SABÃO
LIQUIDO PARA
ROUPAS GALÃO
2 LITROS 5,25 R$ 5.197,50

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente ata é o registro de preços para aquisição de produtos de Limpeza e Higienização, conforme
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL n.º109, referente ao
PREGÃO  PRESENCIAL  –  REGISTRO  DE  PREÇOS  n.º64  /2018 que  integram  esta  Ata,  independentemente  de
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA –   DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Boituva não será obrigada
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Boituva, será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de Empenho.

3.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do Edital de
Pregão n.º64 /2018, que a precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso.

3.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS
4.1 – As despesas para a execução da Ata de Registro de Preços correrão à conta dos orçamentos de cada exercício
em curso, de modo que a ausência de renovação da dotação orçamentária em cada exercício financeiro implicará na
extinção de pleno direito da Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
5.1 –  A aquisição  dos  objetos  previstos  para  o  presente  certame será parcelada,  conforme as  necessidades  da
CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até  03 (três) dias úteis, após recepção de cada pedido
emitido pela secretaria solicitante.

5.2 – O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme requisição da Secretaria solicitante, correndo por
conta da Detentora da Ata todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.3 – O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade,
será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será
efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.
5.3.1 – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a entregar o
objeto, será convocado, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados com vistas à
entrega do mesmo, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
5.4  –  Na  hipótese  dos  produtos  apresentarem  irregularidades  não  sanadas,  será  reduzido  a  termo  o  fato  e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

5.5 – Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à detentora da Ata, que terá o prazo de até
03 (três) dias úteis para substituir os rejeitados. 

5.6 – A entrega dos produtos será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

5.7 – A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.8 – A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da Lei Federal n.º 8.666/93).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 – São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços: 
a) Entregar os produtos, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produtos de
qualidade e com prazos de validade em vigor; 
b) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e Ata; 
c) Manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação;
d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que não atenderem as condições do Edital;
e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
f) Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega dos
produtos;
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

6.2 – São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta fornecimento.
b)  Comunicar  à  Detentora  da  Ata,  com  antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  das  necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos no prazo estipulado na Ata de registro de preços;
d) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
e) Aplicar à Detentora da Ata as penalidades, quando for o caso;
f) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita entrega do objeto;
g) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Detentora da Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no
caso de aplicação de sanção.
3.
4. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1  Os  pagamentos  devidos  à  licitante  vencedora  serão  efetuados  em  até  30  (trinta)  dias  corridos após  o
recebimento  dos  produtos,  mediante  apresentação  e  aceitação  de  nota  fiscal,  acompanhado  de  requisição  da
Secretaria  responsável,  contendo  a  descrição  dos  produtos  nas  quantidades  fornecidas,  de  acordo  com  as
especificações do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

7.2 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora da Ata, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.

7.3 – Caso a detentora da Ata seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico,
Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar,
com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma dos Anexos II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa
da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da
Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.

7.4  –  Correrão  por  conta  da  Detentora  da  Ata  todas  as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.

7.5 – O pagamento será feito através de crédito em conta-corrente cujos dados bancários deverão ser fornecidos pela
detentora da Ata, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.

7.6 – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Detentora da Ata, vedada sua negociação com
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

7.7 – A empresa detentora da Ata deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e
em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

7.8 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o fornecimento dos itens e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela Detentora da Ata, todas as condições pactuadas.

7.9 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e
o pagamento ficará pendente até que a detentora da Ata providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento  iniciar-se-á após  a regularização  da situação  ou reapresentação de novo  documento fiscal,  não
acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

7.10 – O não pagamento no prazo previsto acarretará à Contratante multa moratória de 0,03% (três centésimos por
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
8.1 – A aquisição do objeto da presente Ata de Registro  de Preços será autorizada, conforme a necessidade da
Prefeitura, pelo Prefeito ou Diretor de Departamento Municipal por ele denominado.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1 – Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
9.1.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
9.1.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a)  liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem aplicação  da  penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.1.3 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item ou da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 – O fornecedor terá o seu registro  de preços cancelado na Ata,  por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior. 
10.1.1.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

10.1.2 – Por iniciativa da Contratante, quando:
10.1.2.1 – O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.1.2.2 – O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
10.1.2.3 – Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
10.1.2.4 – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
10.1.2.5 – O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços.
10.1.2.6 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total  ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.2.7 – O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável.

Parágrafo  Único:  Em qualquer  das  hipóteses  acima,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  concluído  o
processo, a Prefeitura Municipal de Boituva fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA FUTURA DOS PRODUTOS
12.1  –  As  entregas  dos  produtos  originadas  de futuras  aquisições  deverão  estar  de  acordo  com as  normas
técnicas aplicáveis vigente,  sob pena de desclassificação e devolução do item ou não recebimento  do objeto,
conforme Anexo I do Edital.

12.2 – A detentora da ATA deverá entregar os produtos somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos produtos.

7.7 – A empresa detentora da Ata deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e
em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

7.8 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o fornecimento dos itens e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela Detentora da Ata, todas as condições pactuadas.

7.9 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e
o pagamento ficará pendente até que a detentora da Ata providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento  iniciar-se-á após  a regularização  da situação  ou reapresentação de novo  documento fiscal,  não
acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

7.10 – O não pagamento no prazo previsto acarretará à Contratante multa moratória de 0,03% (três centésimos por
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
8.1 – A aquisição do objeto da presente Ata de Registro  de Preços será autorizada, conforme a necessidade da
Prefeitura, pelo Prefeito ou Diretor de Departamento Municipal por ele denominado.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1 – Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
9.1.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
9.1.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a)  liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem aplicação  da  penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.1.3 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item ou da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 – O fornecedor terá o seu registro  de preços cancelado na Ata,  por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior. 
10.1.1.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

10.1.2 – Por iniciativa da Contratante, quando:
10.1.2.1 – O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.1.2.2 – O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
10.1.2.3 – Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
10.1.2.4 – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
10.1.2.5 – O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços.
10.1.2.6 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total  ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.2.7 – O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável.

Parágrafo  Único:  Em qualquer  das  hipóteses  acima,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  concluído  o
processo, a Prefeitura Municipal de Boituva fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA FUTURA DOS PRODUTOS
12.1  –  As  entregas  dos  produtos  originadas  de futuras  aquisições  deverão  estar  de  acordo  com as  normas
técnicas aplicáveis vigente,  sob pena de desclassificação e devolução do item ou não recebimento  do objeto,
conforme Anexo I do Edital.

12.2 – A detentora da ATA deverá entregar os produtos somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos produtos.

12.3 – Os produtos deverão atender todas as normas técnicas aplicáveis ao objeto de acordo com a legislação vigente.

12.4 – O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela Detentora da Ata,
de substituir o que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma espécie, forma e
condições descritas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
13.1 – À detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87
da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de registro de preços, nas hipóteses de inexecução, com ou sem
prejuízo para o fornecimento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Boituva por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações.

13.3 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 13.1, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.

13.4 – O atraso injustificado no início da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86
da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a  detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

13.5 – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

13.6  –  As  multas  previstas  nesta  cláusula  não  têm  natureza  compensatória  e  o  seu  pagamento  não  elide  a
responsabilidade da detentora da Ata por danos causados à Contratante.
13.7 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado. 

13.8 – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de  03 (três) dias úteis da data de sua
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A detentora da Ata assume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
Registro de Preços. 

14.2 – Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
público a que está submetida, na forma da legislação de regência.

14.3 – Ficam vinculados a esta Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e
a proposta ofertada pela detentora da Ata.

14.4 – Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis
n.º 8.883/94 e 9.648/98.

14.5 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora da Ata de cumprir
com os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GESTOR DO CONTRATO
15.1. A Administração indicará como gestores da Ata as Sras. Neuci Rocha, Secretaria Municipal de Saúde e Maria
Cristina de Almeida Pinheiro Secretaria de Educação e o fiscal será Daniela Abigail dos Reis de Cerqueira portadora do
CPF nº 300.481.038-70 Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção, dentro dos padrões determinados pela Lei n.º
8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências  necessárias ao seu fiel  cumprimento, tendo por  parâmetro  os resultados
previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam
especificamente nos artigos 78 e 88 da Lei  n.º 8.666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
 
15.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a competência  destes  deverão  ser  solicitadas  a  autoridade
superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ANÁLISE JURÍDICA 
16.1 – A minuta da presente Ata de Registro de Preços foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria
Jurídica da Prefeitura, conforme determina a Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data,
como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1 – O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Boituva, com exclusão de qualquer
outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 1.545/2005 e demais
normas aplicáveis.

Boituva, 04 de Janeiro de 2019.

Neuci Rocha
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Cristina de Almeida Pinheiro
Secretaria Municipal de Educação

SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
CNPJ:01.989.200/0001-81

SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
CPF:068.549.888-37

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL

Daniela Abigail Dos Reis De Cerqueira

CPF:300.481.038-70

Chefe De Divisão De Patrimônio e Manutenção

PREGÃO PRESENCIAL N.º64 /2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º03/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de BOITUVA, inscrita no
CNPJ n.º 46.634.499/0001-90, com endereço à Avenida Tancredo Neves, 01, Centro, CEP 18550-000 – Boituva –
Estado de São Paulo, a Sra. Secretária de Saúde Neuci Rocha, portadora do RG nº 12.425.531-0, inscrita no CPF nº
048.922.728-76, residente e domiciliada a Rua José Herrera Higuerra, 496-Votorantim SP e a Secretaria de Educação
Sra.  Maria  Cristina de Almeida Pinheiro portadora do RG nº 14.148.950-30,  inscrita no CPF nº 086.050.958-30,
residente e domiciliada a Rua Jacaranda, 333-Residencial Campo Belo – Boituva SP, nos termos das Leis n.º 8.666/93,
10.520/2002 e do Decreto Municipal  n.º 1.545/2005, das demais normas aplicáveis,  celebram a presente Ata de
Registro de Preços, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DO ITEM: 05, 06, 07, 12, 13 e 14. 

DETENTORA 

Denominação: PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE-ME
Endereço: Rua Cel. Ivon Cesar Pimental,1-018-Parq. Paulista-Bauru/SP CEP:17031-350
CNPJ: 26.443.775/0001-25
E-mail:vendas.powersacos@hotmail.com   / powersacodelixo@hotmail.com
Telefone:(14) 3204-7551/3243-1707
Representante Legal: Paula Caroline Barbosa Gladi Pradine 
CPF: 408.740.408-09

COTA ABERTA

ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
05 759 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS – 

SACO PARA LIXO PARA USO 
DOMÉSTICO, DE POLIETILENO 
COM CAPACIDADE PARA 30 
LITROS NA COR PRETA. 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. O PRODUTO DEVE 
ESTAR EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS DA ABNT 
NBR 9191/2008 

8,40 R$6.357,60

06 54 PCT

SACO DE LIXO 50 LITROS – 
SACO PARA LIXO PARA USO 
DOMÉSTICO, DE POLIETILENO 
COM CAPACIDADE PARA 50 
LITROS NA COR PRETA. 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. O PRODUTO DEVE 
ESTAR EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS DA ABNT. 
NBR 9191/2008 13,90 R$ 750,60

07 786 PCT

SACO DE LIXO 100 LITROS –
SACO  PARA  LIXO  PARA  USO
DOMÉSTICO,  DE  POLIETILENO
COM  CAPACIDADE  PARA  100
LITROS  NA  COR  PRETA.
EMBALAGEM  COM  100
UNIDADES.  O PRODUTO DEVE
ESTAR  EM  CONFORMIDADE
COM  AS  NORMAS  DA  ABNT
NBR 9191/2008 27,00 R$ 21.222,00

COTA RESERVADA

ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12 252 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS – 

SACO PARA LIXO PARA USO 
DOMÉSTICO, DE 
POLIETILENO COM 
CAPACIDADE PARA 30 
LITROS NA COR PRETA. 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. O PRODUTO 
DEVE ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM AS 

8,40 R$2.116,80
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NORMAS DA ABNT NBR 
9191/2008 

13 18 PCT

SACO DE LIXO 50 LITROS –
SACO PARA LIXO PARA USO
DOMÉSTICO,  DE
POLIETILENO  COM
CAPACIDADE  PARA  50
LITROS  NA  COR  PRETA.
EMBALAGEM  COM  100
UNIDADES.  O  PRODUTO
DEVE  ESTAR  EM
CONFORMIDADE  COM  AS
NORMAS  DA  ABNT  NBR
9191/2008 13,90 R$ 250,20

14 261 PCT

SACO DE LIXO 100 LITROS –
SACO PARA LIXO PARA USO
DOMÉSTICO,  DE
POLIETILENO  COM
CAPACIDADE  PARA  100
LITROS  NA  COR  PRETA.
EMBALAGEM  COM  100
UNIDADES.  O  PRODUTO
DEVE  ESTAR  EM
CONFORMIDADE  COM  AS
NORMAS  DA  ABNT  NBR
9191/2008 S 27,00 R$ 7.047,00

VALOR TOTAL R$37.762,20 (TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE
CENTAVOS)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente ata é o registro de preços para aquisição de produtos de Limpeza e Higienização, conforme
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL n.º109, referente ao
PREGÃO  PRESENCIAL  –  REGISTRO  DE  PREÇOS  n.º64  /2018 que  integram  esta  Ata,  independentemente  de
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA –   DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Boituva não será obrigada
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Boituva, será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de Empenho.

3.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do Edital de
Pregão n.º64 /2018, que a precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso.

3.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS
4.1 – As despesas para a execução da Ata de Registro de Preços correrão à conta dos orçamentos de cada exercício
em curso, de modo que a ausência de renovação da dotação orçamentária em cada exercício financeiro implicará na
extinção de pleno direito da Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
5.1 – A aquisição dos objetos previstos para o presente certame será parcelada,  conforme as necessidades da
CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até  03 (três) dias úteis, após recepção de cada pedido
emitido pela secretaria solicitante.

5.2 – O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme requisição da Secretaria solicitante, correndo por
conta da Detentora da Ata todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.3 – O objeto será recebido conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade,
será fixado prazo para sua correção;

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e sendo aprovados será
efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento fiscal.
5.3.1 – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a entregar o
objeto, será convocado, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados com vistas à
entrega do mesmo, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
5.4  –  Na  hipótese  dos  produtos  apresentarem  irregularidades  não  sanadas,  será  reduzido  a  termo  o  fato  e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

5.5 – Os produtos serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à detentora da Ata, que terá o prazo de até
03 (três) dias úteis para substituir os rejeitados. 

5.6 – A entrega dos produtos será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

5.7 – A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.8 – A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da Lei Federal n.º 8.666/93).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 – São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços: 
a) Entregar os produtos, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produtos de
qualidade e com prazos de validade em vigor; 
b) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e Ata; 
c) Manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação;
d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que não atenderem as condições do Edital;
e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
f) Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega dos
produtos;
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

6.2 – São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta fornecimento.
b)  Comunicar  à  Detentora  da  Ata,  com  antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  das  necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos no prazo estipulado na Ata de registro de preços;
d) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
e) Aplicar à Detentora da Ata as penalidades, quando for o caso;
f) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita entrega do objeto;
g) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Detentora da Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no
caso de aplicação de sanção.
5.
6. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1  Os  pagamentos  devidos  à  licitante  vencedora  serão  efetuados  em  até  30  (trinta)  dias  corridos após  o
recebimento  dos  produtos,  mediante  apresentação  e  aceitação  de  nota  fiscal,  acompanhado  de  requisição  da
Secretaria  responsável,  contendo  a  descrição  dos  produtos  nas  quantidades  fornecidas,  de  acordo  com  as
especificações do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

7.2 – Nenhum pagamento será efetuado à detentora da Ata, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.

7.3 – Caso a detentora da Ata seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico,
Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar,
com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma dos Anexos II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa
da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da
Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.

7.4  –  Correrão  por  conta  da  Detentora  da  Ata  todas  as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.

7.5 – O pagamento será feito através de crédito em conta-corrente cujos dados bancários deverão ser fornecidos pela
detentora da Ata, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.

7.6 – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Detentora da Ata, vedada sua negociação com
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

7.7 – A empresa detentora da Ata deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e
em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

7.8 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o fornecimento dos itens e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela Detentora da Ata, todas as condições pactuadas.

7.9 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e
o pagamento ficará pendente até que a detentora da Ata providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento  iniciar-se-á após  a regularização  da situação  ou reapresentação de novo  documento fiscal,  não
acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

7.10 – O não pagamento no prazo previsto acarretará à Contratante multa moratória de 0,03% (três centésimos por
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
8.1 – A aquisição do objeto da presente Ata de Registro  de Preços será autorizada, conforme a necessidade da
Prefeitura, pelo Prefeito ou Diretor de Departamento Municipal por ele denominado.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1 – Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
9.1.1 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
9.1.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a)  liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem aplicação  da  penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.1.3 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item ou da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 – O fornecedor terá o seu registro  de preços cancelado na Ata,  por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior. 
10.1.1.2 – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

10.1.2 – Por iniciativa da Contratante, quando:
10.1.2.1 – O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.1.2.2 – O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
10.1.2.3 – Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
10.1.2.4 – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
10.1.2.5 – O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços.
10.1.2.6 – Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total  ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.2.7 – O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável.

Parágrafo  Único:  Em qualquer  das  hipóteses  acima,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  concluído  o
processo, a Prefeitura Municipal de Boituva fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA FUTURA DOS PRODUTOS
12.1  –  As  entregas  dos  produtos  originadas  de futuras  aquisições  deverão  estar  de  acordo  com as  normas
técnicas aplicáveis vigente,  sob pena de desclassificação e devolução do item ou não recebimento  do objeto,
conforme Anexo I do Edital.

12.2 – A detentora da ATA deverá entregar os produtos somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos produtos.

12.3 – Os produtos deverão atender todas as normas técnicas aplicáveis ao objeto de acordo com a legislação vigente.

12.4 – O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela Detentora da Ata,
de substituir o que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma espécie, forma e
condições descritas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

13.1 – À detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87
da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de registro de preços, nas hipóteses de inexecução, com ou sem
prejuízo para o fornecimento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Boituva por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações.

13.3 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 13.1, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.

13.4 – O atraso injustificado no início da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86
da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a  detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

13.5 – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

13.6  –  As  multas  previstas  nesta  cláusula  não  têm  natureza  compensatória  e  o  seu  pagamento  não  elide  a
responsabilidade da detentora da Ata por danos causados à Contratante.
13.7 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado. 

13.8 – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de  03 (três) dias úteis da data de sua
cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A detentora da Ata assume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
Registro de Preços. 

14.2 – Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
público a que está submetida, na forma da legislação de regência.

14.3 – Ficam vinculados a esta Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e
a proposta ofertada pela detentora da Ata.

14.4 – Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis
n.º 8.883/94 e 9.648/98.

14.5 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora da Ata de cumprir
com os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR DO CONTRATO
15.1. A Administração indicará como gestores da Ata as Sras. Neuci Rocha, Secretaria Municipal de Saúde e Maria
Cristina de Almeida Pinheiro Secretaria de Educação e o fiscal será Daniela Abigail dos Reis de Cerqueira portadora do
CPF nº 300.481.038-70 Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção, dentro dos padrões determinados pela Lei n.º
8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências  necessárias ao seu fiel  cumprimento, tendo por  parâmetro  os resultados
previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam
especificamente nos artigos 78 e 88 da Lei  n.º 8.666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
 
15.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a competência  destes  deverão  ser  solicitadas  a  autoridade
superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ANÁLISE JURÍDICA 
16.1 – A minuta da presente Ata de Registro de Preços foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria
Jurídica da Prefeitura, conforme determina a Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data,
como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 – O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Boituva, com exclusão de qualquer
outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 1.545/2005 e demais
normas aplicáveis.

Boituva, 04 de Janeiro de 2019.

Neuci Rocha
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Cristina de Almeida Pinheiro
Secretaria Municipal de Educação

PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE-ME
CNPJ:26.443.775/0001-25

PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE
CPF:408.740.408-09

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL

Daniela Abigail Dos Reis De Cerqueira

CPF:300.481.038-70

Chefe De Divisão De Patrimônio e Manutenção
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