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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 630/18 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 352/2018 – PROCESSO Nº 55.237/2018 

VALIDADE: 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Aos 13 dias do mês de Dezembro do ano de 2018, presente de um lado o Município de Bauru, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ/MF. sob n.º 
46.137.410/0001-80, doravante denominado “MUNICÍPIO”, neste ato representado pelo Senhor Sidnei Rodrigues, 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de 
maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 
8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8883/94, nº 9032/95, nº 9648/98, nº 
9854/99, Decreto nº 10520/02 e Decretos Municipais nºs 10123/05 e 13.093/16,  em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 352/2018, Processo nº 55.237/2018, para registro de preços, 
homologado em 07 de Dezembro de 2018 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 11 de Dezembro de 2018, resolve 
REGISTRAR O PREÇO da primeira empresa classificada, observadas as condições do Edital que rege o Pregão 
eletrônico e aquelas que se seguem. 
 
    FABIANO ARANDA AMADO FLAMINIO - ME, estabelecida na Rua José Issa nº 1-98,  
Lote L-8, Residencial Villaggio III, CEP: 17018-798, Bauru – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.511.800/0001-70, e-mail: 
fabiano.flaminio@gmail.com, telefones: (14) 99167-9567/ (11) 93300-2744, neste ato representada por seu 
representante legal, o Senhor Fabiano Aranda Amado Flaminio, portador do RG nº 22.499.464-5 e do CPF nº 
205.500.588-00 

 
Cláusula Primeira: DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta Ata Compromisso ora assumido pela COMPROMISSÁRIA, relativo ao FORNECIMENTO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) PLACAS EM PVC, 40 
(QUARENTA) BANNERS E 200 (DUZENTOS) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
PREÇOS, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cujas especificações estão indicadas no anexo I e III do Edital 
nº 444/2018 do Processo Administrativo n.º 55.237/2018, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos 
de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados: 
 
178756 - Serviço de Produção de Comunicação Visual - Agrupamento de Preços Unitários para Pregão 
Eletrônico - Lote 01 -  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

QTD. 
ESTIMADA 

ANUAL 
UNID ESPECIFICAÇOES MINIMAS 

VALOR 
UNITÁRIO 

200 UNIDADE 

Confecção conforme solicitação, de adesivos em impressão digital, 
multicolorida, nas medidas 28,0 x 28,0 cm em material que seja 
resistente às intempéries (chuva e sol), para fixação em local aberto, 
sem instalação. A arte será fornecida pelo zoológico.  
Código: 8.65.03.0001.2 

R$ 4,50 

40 UNIDADE 

M² de confecção conforme solicitação, de banners na medida máxima de 
1,20 m x 0,80 m cada peça, em lona, com impressão digital, 
multicolorida, granulometria mínima de 380 g, contendo ilhós reforçado 
a cada 15 cm de distância, sem instalação.  A arte será fornecida pelo 
zoológico. Código: 9.28.02.0002.5 

R$ 57,00 

40 UNIDADE 

M² de confecção conforme solicitação, de placas em PVC, com espessura 
mínima de 2 mm, impressão digital, multicolorida, na medida máxima 
de 1,00 m x 0,80 m cada peça, sem instalação. A arte será fornecida pelo 
zoológico. Código: 8.65.01.0002.1 

R$ 90,25 

 

          CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 
2.1. A entrega dos produtos, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco da licitante vencedora e será procedida de 
acordo com as necessidades do órgão requisitante que irá fixar a quantidade de cada entrega. 
2.2. A entrega dos produtos, objeto desta licitação, e respectiva nota fiscal deverá ser efetuada no Zoológico 
Municipal de Bauru, localizado as margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (sentido Bauru/Jaú), 
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Km 232, final da Av. Nações Unidas, Cep. 17035-245 – Bauru/SP, de segunda a sexta feiras, no horário das 08h às 
10h30 e das 14h às 16h, a correndo por conta e risco da licitante vencedora as despesas de embalagem, montagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do 
fornecimento. 
2.3. A licitante vencedora deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega, que deverá ocorrer no 
prazo de até 15(quinze) dias corridos. 
2.4. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-
80, número do processo e número do contrato. 
2.5. O Município de Bauru reserva-se o direito de inspecionar o objeto da Ata de Registro de Preços, podendo recusá-lo 
ou solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta comercial e no 
Anexo I do presente edital.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA E DA QUALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS 
3.1. A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos entregues, observando-se, também, as seguintes 
condições mínimas: 

3.1.1. Durante o período da ata de registro de preços, os produtos que apresentarem irregularidades deverão 
ser substituídos por novos, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas e do objeto licitado 
correrão por conta da adjudicatária, não cabendo ao Município qualquer ônus. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade dos produtos e a substituição do mesmo, se constatado que 
foi entregue em desconformidade com a proposta, em más condições de transporte carga, descarga da transportadora 
ou quando o mesmo não corresponder ao descrito nos Anexos I e III do Edital nº 444/2018. 
4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município deverá: 

a) se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1) na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Município, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindindo 
o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 b.(1) na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Município, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

 
Cláusula Quinta: DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata de 
Registro de Preços. 
 

Cláusula Sexta: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
6.1. Aplica-se a esta Ata, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 13.093, de 10 de junho de 2016 - Sistema de 
Registro de Preços. 
 

Cláusula Sétima: DA LICITAÇÃO 
7.1.  Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico pelo sistema de registro de preços sob o n.º 352/2018, cujos atos encontram-se no Processo n.º 
55.237/2018. 
 

Cláusula Oitava: DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
8.1. O MUNICÍPIO por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, 
solicitando à COMPROMISSÁRIA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta 
prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que 
porventura possam prejudicar o bom cumprimento do presente termo. 

8.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a 
COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento, de acordo com as condições estabelecidas 
na presente Ata. 
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Cláusula Nona: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, contado da entrega da Nota Fiscal na Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade, 
mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A ata de registro de preços não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 
9.3. No caso de atraso no pagamento por parte do Município haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 
(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 
(art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 
 

Cláusula Décima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃOS PARTICIPANTES E GESTORES DO CONTRATO: 
10.1. O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços. 
10.2. É integrante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente designada como 
ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesma. 
10.3. O Município designa ainda como Gestor desta Ata de Registro de Preços o Sr Astélio Ferreira de Moura, cargo: Aj. 
Geral/ Encarregado Geral, CPF nº 067.777.528-89 e RG nº 16.829.731, e como substituto o Sr Luiz Antonio da Silva 
Pires, cargo: Zootecnista/ Diretor, CPF nº 074.635.008-29 e RG nº 9.490.798, vinculados à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 
10.4. A licitante vencedora designa como Gestor (a) desta Ata de Registro de Preços, o(a) Sr(a). Fabiano Aranda Amado 
Flaminio, portador(a) do RG nº 22.499.464-5 e CPF nº 205.500.588-00, conforme constante na sua Proposta de 
Preços, que é parte integrante deste documento. 
10.5. Ao(s) gestor(es) da Ata por parte do Município, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93, compete: 
  10.5.1. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, quanto aos valores praticados, informando 
ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 
  10.5.2. Zelar pelos demais atos da licitante vencedora, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 
também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da licitante vencedora em atender 
às condições estabelecidas no edital, firmadas nesta Ata de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à 
entrega ou as características e origem dos bens registrados. 

 

Cláusula Décima Primeira: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
11.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços ou de sua inexecução parcial, o 
Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2%(dois por cento) ao dia, até o total de 5(cinco) dias 
sobre o valor total descumprido, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e 
art. 7º da Lei Federal nº 10520/02, quais sejam: 
  11.1.1. Advertência; 
              11.1.2. Multa de 10%(dez por cento) do valor total inadimplido em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 11.1.  
      11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
            11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
11.2. Considera-se como valor total da contratação para efeito da multa moratória mencionada no item 10.1, o valor 
referente ao pedido efetuado à compromissária. 
11.3. Considera-se como valor total estimado da contratação, para fins de aplicação de multa rescisória, os valores 
unitários registrados na Ata, multiplicado pela estimativa anual constante no anexo I do Edital nº 444/2018 do 
Processo nº 55.237/2018, referente aos itens inadimplidos.  
 

Cláusula Décima Segunda: CONDIÇÕES GERAIS 
12.1. Correrão por conta e risco da COMPROMISSÁRIA todas as despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, de acordo com art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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12.2. Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir a ata, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
autorização do Município. 
12.3. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de "Nota de Empenho", dos quais 
constarão todas as especificações necessárias. 
12.4. Na nota fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemi, CEP. 
17014-900 - CNPJ 46.137.410/0001-80, número do processo e número da nota de empenho. 
12.5. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo fornecimento, sem a respectiva nota de empenho.  
12.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada a fornecer os itens do 
Anexo III do Edital nº 444/2018, nas quantidades indicadas pelo MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 
12.7. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar ou não os produtos, como lhe 
faculta a Lei.  
12.8. Obriga-se a COMPROMISSÁRIA a manter, durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as 
condições de habilitação exigidas no Edital nº 444/2018. 
12.9. O COMPROMISSÁRIA poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 
esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 
asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 
processo legal. 
12.10.  Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis e será(ao) controlado(s) pelo Município, a fim de que seja 
verificada a vantajosidade dos preços praticados, conforme inciso X do art. 8º do Decreto Municipal nº 13.093/2016. 
12.11. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 
administrativa, fica eleito o foro da comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
  E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 02 
vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 

Bauru, 13 de Dezembro de 2018 

 
 
 
 

SIDNEI RODRIGUES 
 Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 
 
 

 
 

FABIANO ARANDA AMADO FLAMINIO - ME  
CNPJ sob o nº 17.511.800/0001-70 
 Fabiano Aranda Amado Flaminio 

  Representante Legal 
 RG nº 22.499.464-5 

 CPF nº 205.500.588-00 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:______________________________  Nome:______________________________ 

Ass:_________________________________  Ass:_________________________________ 

RG:_________________________________  RG:_________________________________ 

CPF:________________________________  CPF:________________________________ 


