MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ
10.653.680/0001-04
Endereço
Bairro: Vila Ipojuca
Rua: Haroldo Pacheco e Silva, 197
Cidade
CEP:
São Paulo
05.055-030
Telefone
E-mail: at.comercial@hotmail.com
(11) 3868-4060
RG: 6.559.058
CPF: 050.298.608-51
Representante Legal Waldir Presotto
Item

Unid.

Qtd.

01

Unid.

03

13

Unid.

20

20

Unid.

160

21

Unid.

50

Descrição do Objeto
Adipômetro, Plicômetro ou Compasso de
Dobras Cutâneas, Matéria Prima: Material
Termo-Injetável - Resolução: Milímetros
- Faixa de Medição: 0 a 55 mm Tolerância: ± 1 mm em 55 mm
Bola de official de basquete 5.7, tamaho
mirim matrizada, confeccionada com
microfibra,
bola
com
selo
da
confederação brasileira de basquetebol
entre “CBB”tamanho 72-24cm de
diâmetro, peso 450-500g.
Colete para treinamento nas cores
diversas, tecido poliéster, tamanho
único, adulto com elástico nas
extremidades com viés nas laterais.
Cones
para
treinamento
e
condicionamento, em plástico rígido,
medindo 23 cm de altura diâmetro.
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Marca

Valor Unitario

Prime Med

R$ 280,00

Penalty

R$ 161,70

Ra Sports

R$ 4,50

Cemar

R$ 3,00
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26

30

34

35

36

37

38

39

Jogo de Uniforme completo para futebol
de campo com camisa, calção e meião
em dry 100% algodão. 17 peças camisa
Jogo
01
Play Fair
R$ 699,00
gola V ajax 15 para jogadores e 2 para
goleiro na cor amarela, calção liso meião
liso, tam único, adulto, na cor azul.
Poste de voleibol tubo 3´´ parede de
2mm com regulagem 2.44, 2.17 com
Par
02
Prosport
R$ 530,00
buchas de pvc para fixação no solo,
cremalheira de ferro fundido pintado.
Meião para Futebol na cor azul escuro,
37,3 % polipropileno, 32% algodão,
Par
60
Kanxa
R$ 7,80
29,4% poliamida, meião grosso, altura
joelhos, punho dobrável veste 37 ao 43.
Meião para Futebol na cor branca, 37,3
% polipropileno, 32% algodão, 29,4%
Par
60
Kanxa
R$ 8,50
poliamida, meião grosso, altura joelhos,
punho dobrável veste 37 ao 43.
Prato demarcatório em plástico na cor
Unid.
60 laranja, sem numeração, medindo 4cm
Cemar
R$ 1,70
de altura e 19 cm de diâmetro.
Rede de futebol de campo malha 15x15
Unid.
02 fio 4mm, medindo 7,50 x 2,50m na cor
Pangué
R$ 150,00
branca
Rede de futebol society medindo 6,20 x
2,30 m malha (15x15) cm2,30 altura x
Unid.
02
Pangué
R$ 80,00
1,80 prof. inferiorx0,80 fio 2mm de
nylon na cor branca.
Rede de voleibol 9,50X100m fio de
2mm,
malha
10x10cm
oficial,
Unid.
02 acabamento em lona 100% algodão
Pangué
R$ 70,00
dublada, com 4 faixas com largura de 5
cm na cor branca.
Itens acima: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP. - CNPJ: 10.653.680/0001-04

O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
-3-

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1.
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
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IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.
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Porto Ferreira,04 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

Waldir Presotto
Detentor da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: AT & WP Comercial Ltda – Epp – CNPJ. 10.653.680/0001-04
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 04 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Waldir Presotto – Sócio Administrador
E-mail institucional: at.comercial@hotmail.com
E-mail pessoal: 3fmepp@globo.com
_________________________________________

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA - ME
CNPJ
10.016.003/0001-77
Endereço
Bairro: Centro
Rua Ercília Vasconcelos dos Santos, 26
Cidade
CEP:
Piratininga
17490-000
Telefone
E-mail: vendas@multisports.com.br
(14) 3565-3479
RG: 28141354
CPF: 247.958.558-11
Representante Legal Sandra Regina Mique da Silva
Item

Unid.

Qtd.

02

Unid.

20

03

Unid.

30

11

Unid.

02

24

Jogo

01

25

Jogo

01

Descrição do Objeto
Bola de basquete oficial pró 7.5,
circunferência de 75 a 78 cm, pesando 600
– 650 gramas em micrifibra, sem costura,
câmara airbility, acabamento externo
matrizada, na cor laranja.
Bola de futebol de campo Brasil Pró nº 04,
categoria infantil, 64 a 66 cm de
circunferência, pesando 360 a 390 gramas,
com 32 gomos de microfibra
Bola de medicinebol, peso 5 kg, borracha e
látex, acabamento interno lastro de
borracha macia, celebrável, acabamento
externo vulcanizada, sem costura,
matrizada.
Jogo de uniforme completo para basquete
masculino. 15 peças com camisa regata,
bermudas, 100% poliamida, tamanho
único, adulto, na cor azul.
Jogo de uniforme completo para basquete
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Marca

Valor
Unitário

Spalding

R$ 172,00

Kagiva

R$ 99,00

Magussy

R$ 78,90

Triplo

R$ 675,00

Triplo

R$ 499,00
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masculino. 15 peças com camisa regata,
bermudas, 100% poliamida, tamanho
único, adulto, na cor branca.
Jogo de Uniforme completo para futebol
de campo com camisa, calção e meião em
dry 100% algodão. 17 peças camisa gola
27
Jogo
01
Triplo
R$ 1.044,00
V ajax 15 para jogadores e 2 para goleiro,
calção liso meião liso, tam único, adulto,
na cor branca.
Jogo de uniforme completo para voleibol
feminino. 15 peças com camisa regata
28
Jogo
01
Triplo
R$ 603,00
100% dry, bermudas 100% cotton,
tamanho único, adulto, na cor azul.
Jogo de uniforme completo para voleibol
feminino. 15 peças com camisa regata
29
Jogo
01
Triplo
R$ 620,00
100% dry, bermudas 100% cotton,
tamanho único, adulto, na cor branco.
Bola de futebol de salão max 1000, 8
gomos, adulto de pv ultra 100%,
31
Unid.
70
circunferência de 61 a 64 cm, acabamento
Profi
R$ 126,00
interno câmara arbillity termotec, pesando
410 a 440 gr, sem costura, matrizada
Itens acima: SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA – ME. - CNPJ. 10.016.003/0001-77
O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
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2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
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f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
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obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

Sandra Regina Mique da Silva
Detentora da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA– CNPJ. 10.016.003/0001-77
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Sandra Regina Mique da Silva – Sócia Administradora
E-mail institucional: vendas@multsports.com.br
E-mail pessoal: sandramique@yahoo.com.br
_________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: TICITAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
CNPJ
13.697.291/0001-60
Endereço
Bairro: Lindóia
Rua Roberto Koch, 593
Cidade
CEP:
Curitiba
81010-220
Telefone
E-mail: tictac@tictacbrinquedo.com.br
(41) 3049-2649
RG: 5.124.186-0
CPF: 752.805.829-72
Representante Legal Marisa Batista de Oliveira
Ite
m

04

10

12

14

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Bola de futebol de campo digital, oficial,
pesando 410 a 450 gr 68 a 70 cm de
Unid.
50
circunferência, câmara de butil e miolo
Penalty R$ 79,00
removível, acabamento externo costurada, de
acordo com as regras da modalidade
Bola de medicinebol, peso 1kg, borracha e
látex acabamento interno lastro de borracha
Unid.
05
Silme
R$ 46,00
macia, celebrável, acabamento externo
vulcanizada, sem costura, matrizada.
Bola de Medicinebol, peso de 2kg, borracha e
latex acabamento interno lastro de borracha
Unid.
03
Silme
R$ 52,80
macia, celebrável, acabamento externo
vulcanizada, sem costura, matrizada.
Bola de voleibol oficial pró 7.0 com 18
Unid.
40
gomos, circunferência 65 a 67 cm, pesando de Penalty R$ 186,70
260 a 280 gr, matrizada em microfibra
Itens acima: TICTAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.
CNPJ. 13.697.291/0001-60
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O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
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d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
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m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
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9.1

CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

Marisa Batista de Oliveira
Detentora da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: TICTAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA –ME – CNPJ. 13.697.291/0001-60
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Marisa Batista de Oliveira – Sócio Administrador
E-mail institucional: tictac@tictacbrinquedos.cpm.br
E-mail pessoal: marisa.oliveira69@yahoo.com.br
_________________________________________

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: JHS IND. COM. PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ
10.897.768/0001-63
Endereço
Bairro: Parq. Industrial
Rua Helmuth Roesler, 21
Cidade
CEP:
Marechal Candido Rondon
85.960-000
Telefone
E-mail: informativo@primelicitacoes.com.b
(45) 3254-6006
RG: 1.882.144
CPF: 407.815.939-72
Representante Legal Harri Simsen
Item

Unid.

Qtd.

05

Unid.

30

06

Unid.

30

07

Unid.

30

08

Unid.

30

Descrição do Objeto
Bola de Futebol society, modelo oficial de pv,
circunferência de 68-70 cm pesando 420 – 450
g, câmara arbility, miolo substituível e
lubrificado, acabamento externo com costura
cor branca.
Bola de Futsal F5 Brasil, circunferência 50 a 53
cm, peso 300 a 330g, câmara arvility,
termofusion, pu, miolo substituível e
lubrificado, 0% absorção de água, fio duaxial
48 filamentos kevlar e neogeo.
Bola de Futsal F5 Brasil, circunferência 55 a 59
cm, peso 350 a 380g, câmara arvility,
termofusion, pu, miolo substituível e
lubrificado, 0% absorção de água, fio duaxial
48 filamentos kevlar e neogeo.
Bola de Futsal F5 Brasil, circunferência 62 a 64
cm, peso 410 a 440g, câmara arvility,
termofusion, pu, miolo substituível e
-1-

Marca

Valor
Unitário

Allpha

R$ 39,90

Allpha

R$ 44,00

Allpha

R$ 41,90

Allpha

R$ 45,00
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32

lubrificado, 0% absorção de água, fio duaxial
48 filamentos kevlar e neogeo.
Bola de futsal Max 500 oficial, 12 gomos,
circunferência de 61 a 64cm, pesando 410 a
Unid.
70
Allpha
R$ 45,00
440 gr, miolo removível, acabamento externo
termotec branca de pv.
Bola de futsal Max 200 oficial, circunferência
de 55 a 59cm, pesando 350 a 380 gr, miolo
Unid.
70
Allpha
R$ 50,00
removível, acabamento externo termotec
branca de pv.
Itens acima: JHS IND. COM. PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA – ME
CNPJ. 10.897.768/0001-63

O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
-2-
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a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
-3-
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l)

assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.

-4-

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

Harri Simsen
Detentor da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: JHS IND. COM. PROD. ESPORTIVOS LTDA –ME – CNPJ. 10897.768/0001-63
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Harri Simsen – Sócio Administrador
E-mail institucional: informativo@primelicitacoes.com.br
E-mail pessoal: heloisa@primelicitacoes.com.br
_________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: ANDRE E. S. SCHILLING - ME
CNPJ
02.441.945/0001-74
Endereço
Rua Sapipanga, 317
Cidade
Ivoti
Telefone
(51) 3563-3275
Representante Legal Andre E S Schilling
Item

Unid.

Qtd.

15

Unid.

02

17

Unid.

01

18

Unid.

01

Bairro: Jd. Bühler
CEP:
E-mail: andre@ssesportes.com.br
RG: 1064656414

Descrição do Objeto
Colchão Modelo Gordo – medidas de 300 cm x
190 cm x 0,30 cm, confeccionado com espuma
D-26 de um lado e espuma D-20 do outro, com
15 cm de espessura cada, revestido em lona
vinílica KP 1000, altamente resistente a rasgos,
(120 kg de resistência à ruptura por 05 cm), e
trama interna de fios de poliéster, e cantoneiras
em couro. Solda eletrônica nas emendas e
sistema de ventilação por pequenas janelas de
telas nas laterais.
Colchão Modelo Sarneige – D 100, revestido
em lona sintética KP 1000, altamente resistente
a rasgos, (120 Kg de resistência à ruptura por
05 cm), com tramas internas de fio de poliéster.
Cantoneiras em couro e sistema de união em
velcro, nas medidas de 1,90 m x 1,25 m x 0,06
m ou similar.
Colchão Octogonal (Rolo) – medindo 90 cm x
-1-

CPF: 746.774.380-72

Marca

Valor
Unitário

SS
Esportes

R$ 2.000,00

SS
Esportes

R$ 355,00

SS

R$ 690,00
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70 cm x 70 cm, recoberto em vinilona KP
ESportes
1000, altamente resistente a rasgos (120 kg de
resistência à ruptura por 05 cm), com soldas
eletrônicas nas emendas e sistema de ventilação
por pequenas janelas de telas nas cabeceiras.
Colchonete de espuma, napa plástica lavável,
SS
Unid.
30 com densidade 28, medindo 1,10 x 0,55 e 18
R$ 100,00
Esportes
cm na cor azul
Itens acima: ANDRE E. S. SCHILLING – ME. - CNPJ. 02.441.945/0001-74

O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
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entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
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i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
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7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

André Elias S. Stolben Schilling
Detentor da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP

-5-

Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: ANDRE E. S. SCHILLING –ME – CNPJ. 02.441.945/0001-74
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
André E. S. Schilling – Sócio Administrador
E-mail institucional: andre@ssesportes.com.br
E-mail pessoal: andre@ssesportes.com.br
_________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA COMERCIO LTDA EPP
CNPJ
08.738.035/0001-34
Endereço
Bairro: Vila Dona Fina
Rua Tucano, 101 Casa 02
Cidade
CEP:
Campo Largo
83.609-210
Telefone
E-mail: licitação@maximusesportes.com.br
(41) 3285-9377
RG: 7.348.450-2
CPF: 020.748.179-24
Representante Legal Vanuza de Oliveira
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Colchão Modelo Sarneige – D 100, revestido em
lona sintética KP 1000, altamente resistente a
rasgos, (120 Kg de resistência à ruptura por 05 cm),
16
Unid.
01
Peron R$ 960,00
com tramas internas de fio de poliéster. Cantoneiras
em couro e sistema de união em velcro, nas
medidas de 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m ou similar.
Disco de Equilibrio flex multiuso, auxilia nos
22
Unid.
06 movimentos de propicepção e na recuperação
Liveup R$ 67,30
funcional em fase pós operatória.
Frequêncimetro Polar FT1, mostra frequência
23
Unid.
03 cardíaca em visor grande e exibe resumo do
Polar
R$ 528,00
exercício.
Itens acima: MAXIMUS ESPORTES IND. COMERCIO LTDA - CNPJ. 08.738.035/0001-34
O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
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I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

-4-

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

Vanuza de Oliveira
Detentora da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP – CNPJ. 08.738.035/0001-34
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Vanuza de Oliveira – Sócia Administradora
E-mail institucional: licitação@maximusespotes.com.br
E-mail pessoal: licitação@maximusesportes.com.br
_________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2017
----- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 ----Processo Administrativo: n.º 2985/2017

O MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA,
inscrito no CNPJ sob n.º 45.339.363/0001-94, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça
Cornélio Procópio, nª 90, Centro, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na qualidade de
órgão gerenciador, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RÔMULO LUÍS DE
LIMA RIPA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número 45.962.674-7 - SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33
doravante designado MUNICÍPIO, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu
Contrato Social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, do Decreto Municipal n° 80 de 11 de junho de 2013 e alterações, bem como do edital
de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
Denominação: SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP
CNPJ
546851.720/0001-90
Endereço
Cidade
Telefone
E-mail:
RG:
Representante Legal
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Bairro:
CEP:
CPF:

Marca

Valor
Unitário

Calibrador digital para bolas de aço de 15 cm
33
Unid.
05 de diâmetro com revestimento emborrachado
Pangué
R$ 34,90
com agulha.
Itens acima: SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP - CNPJ. 54.851.720/0001-90
O preço registrado é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra,
transporte, equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao
perfeito cumprimento do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo e/ou de
material para ginástica olímpica.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
Os produtos, de primeira qualidade, observando-se rigorosamente, as características
especificadas no Edital, deverão ser entregues, nas quantidades requeridas, em até 10 (dez) dias a
contar do Recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Empenho no seguinte endereço:
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DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Avenida Ângelo Ramos, nº 40 - Centro, Porto Ferreira/SP
nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Adriano José Mariano“
das 8h00m. às 11h00m. e das 13h00m. às 16h00m.
Fones: (19) 3585 3737 ou 3581 3114
2.2.
A entrega deverá ser precedida de agendamento, realizado com antecedência mínima de
02(dois) dias úteis, pelo telefone acima.
2.3.
Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4.
Constatadas irregularidades no objeto, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou determinar sua
complementação se houver diferença de quantidades.
2.5.
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação oficial feita pelo Departamento solicitante, mantido o preço inicialmente
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contados da data de sua assinatura, ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro].

4.1.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a)
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela PROPONENTE vencedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos ou realização dos serviços, condicionados à apresentação das notas
fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b)
A DETENTORA deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de
26/09/2008. O arquivo gerado pelo sistema deverá ser enviado ao endereço eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico: nfe2@portoferreira.sp.gov.br .
c)
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções
normativas vigentes.
d)
Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação legal, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
e)
A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente
após a devida conferência e atesto do(s) Departamento(s) solicitante(s).

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1.
Na execução do objeto do presente Registro de Preços obriga-se a DETENTORA a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
a)
responder pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto do edital, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o fato do MUNICÍPIO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
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b)
assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICIPÍO, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução do objeto;
c)
substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem
alterações, deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamentos;
d)
cumprir os prazos e condições previstas no Edital e seus anexos;
e)
comunicar ao MUNICÍPIO, formalmente, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
f)
arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições do ato
convocatório, bem como de infrações praticadas, na execução do objeto;
g)
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no
Edital;
h)
indicar, formalmente, preposto credenciando-o para a manutenção de contatos,
durante a execução do objeto, com o representante do MUNICÍPIO;
i)
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao MUNICÍPIO os documentos necessários, sempre que
solicitado;
j)
assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto.
k)
não veicular publicidade acerca do objeto do edital, salvo se houver prévia autorização
da Municipalidade.
l)
assumir:
i.
a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos quando da execução da ata, ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da licitante;
ii.
todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
iii.
a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
da Ata de Registro de Preços.
m)
executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
I proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da empresa às dependências da Prefeitura
relacionadas à execução do objeto;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
IV indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste registro de Preços e
V comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do produto ou na
execução dos serviços, objeto da presente.
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CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seus
objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e demais penalidades legais.
7.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
7.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com
o MUNICÍPIO, as sanções administrativas aplicadas à DETENTORA serão advertência; multa;
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.4
O atraso injustificado na entrega do objeto sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo
86 da Lei Federal nº. 8.666/93 sujeitará a DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada a DETENTORA a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
7.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização
civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
7.7. Sempre que não houver prejuízo para o MUNICÍPIO, as penalidades impostas poderão ser
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

8.1.

9.1

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato está a cargo do(s) Elemento(s)
Orçamentário(s) abaixo relacionado(s):
Departamento de
110.0000
11.01.00 578 3.3.90.30.14 27.812.3007.2112
01
Esportes e Lazer
599 4.4.90.52.10 27.812.3007.2112 110.0000 01
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
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Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito

______________
Detentora da ATA

TESTEMUNHAS:

Benedito Jorge Malaman Procópio
RG.: 14.700.396-9 SSP/SP
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Carla Renata Hissnauer de Souza
RG.: 29.855.883-X SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – CNPJ. 45.339.363/0001-94
CONTRATADA: SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP – CNPJ. 54.851.720/0001-90
CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2017 - PROCESSO Nº 2985/2017

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos e para ginástica olímpica.
Na qualidade de Contratante/Município e Contratado/Detentora da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Porto Ferreira, 05 de abril de 2017.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romuloripa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
_______________ – Sócia Administradora
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
_________________________________________

