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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 647/18 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 384/18 – PROCESSO N. 59.836/18 

VALIDADE: 03 DE JANEIRO DE 2020 
 

Aos 04 dias do mês de janeiro do ano de 2019, 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 do 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 12.093/16,  em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico n. 384/18, Processo n. 59.836/18, para registro de preços, homologado em 02 de janeiro de 2019 e 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 03 de janeiro de 2019, resolve REGISTRAR O PREÇO da empresa classificada em primeiro 
lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico e aquelas que se seguem. 
 
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP, estabelecida na Av. São Jerônimo, 2351, Morada do Sol, Americana, SP, CEP 
13.470-310, e-mail: supermoradadosol@hotmail.com, Fone: (19) 3406-8623, inscrita no CNPJ sob o nº 03.649.725/0001-01, neste ato, 
representada por seu Proprietário, o Senhor Euclair José Pomponio, portador do RG nº 15.428.413-0 e do CPF nº 050.385.668-12. 
 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto desta Ata Compromisso ora assumido pela COMPROMISSÁRIA, relativo ao FORNECIMENTO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 600 (SEISCENTOS) KG DE SARDINHA INTEIRA CONGELADA E 2.000 (DOIS 
MIL) KG DE PEIXE CURIMBATÁ INTEIRO EVISCERADO CONGELADO, PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 489/18 do 
Processo Administrativo n. 59.836/18, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados: 
 
LOTE 01 – PEIXES CONGELADOS - EXCLUSIVO 

Item 
Qtd. Est. 

Anual 
UNID. Especificações Mínimas Marca Valor unit. 

01 600 KG 

Sardinha inteira, congelada, transportado e conservado a uma temperatura 
inferior a -18°c; com cor, cheiro e sabor característicos; não apresentar 
aspecto repugnante, mutilado, traumatizado, deformado ou em mau estado de 
conservação; acondicionado em embalagem primária plástica transparente, 
hermeticamente fechada e atóxica; embalado em cx de papelão reforçado com 
rótulo e carimbo de inspeção. Suas condições deverão estar de acordo com a 
Instrução Normativa 22/05. 

BOM PEIXE R$ 9,65 

02 2.000 KG 
Peixe curimbatá inteiro eviscerado. Suas condições deverão estar de acordo 
com a Instrução Normativa 22/05 

BOM PEIXE R$ 10,58 

 
Cláusula Segunda: DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: 

2.1 A COMPROMISSÁRIA deverá efetuar a entrega em até 07 (sete) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação acompanhada 
da nota de empenho. 
2.2 A entrega do produto desta ata deverá ser efetuada de forma parcelada, de acordo com a solicitação, no Zoológico Municipal, sito na 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km. 232, final da Av. Nações Unidas, CEP 17035-245, nos dias úteis e horários fixados pelo 
órgão solicitante, correndo por conta da COMPROMISSÁRIA as despesas de embalagem, seguros, transporte, descarga, tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 
2.3 A COMPROMISSÁRIA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega; 
        2.3.1. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-
80, ref. Processo nº 59.140, número da Ata de Registro de Preços e do(s) empenho(s). 
2.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a COMPROMISSÁRIA se obriga a reparar a falha e se houver necessidades a 
substituir o produto, sendo que o Município poderá: 
 a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelando a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  a.(1) Na hipótese de substituição, COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Município, em 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado; 
 b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
  b.(1) Na hipótese de complementação, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Município, em 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 
2.5. A quantidade prevista é anual, sendo que poderá ser adquirida quantidade inferior de acordo com as necessidades deste Município. 

 
Cláusula Terceira: DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
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Cláusula Quarta: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

4.1. 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, 
bem como o Decreto Municipal n.º 12.093/16 – Sistema de Registro de Preços. 

 
Cláusula Quinta: DA LICITAÇÃO 

5.1.  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. 384/18, cujos atos encontram-se no Processo n. 59.836/18. 
 

Cláusula Sexta: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças, devidamente atestada, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 
financeira a ser determinada pelo Município.  
6.2. 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, sobra a fatura inadimplida, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea 
“c” da Lei 8666/93). 

 
Cláusula Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DA ATA: 

7.1. O MUNICÍPIO designa como ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento desta Ata de Registro de Preços. 
7.2. É integrante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da 
mesma. 
7.3 O MUNICÍPIO designa ainda, como Gestor desta Ata de Registro de Preços, A Sra. Cláudia Cristina da Costa Ladeira, inscrita no 
CPF nº 181.069.428-05 e RG nº 21.888.054-6 e como substituto o Sr. Astélio Ferreira de Moura, inscrita no CPF nº 067.777.528-89 e 
RG nº 16.829.731, servidores vinculados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
7.4. A COMPROMISSÁRIA designa como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o Senhor Euclair José Pomponio, portador do RG 
nº 15.428.413-0 e do CPF nº 050.385.668-12, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 
7.5. Aos gestores da Ata de Registro de Preços por parte do Município, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, 
compete: 
 7.5.1. Assegurar-se, quando da Ata, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto 
à sua utilização. 

7.5.2. Zelar, pelos demais atos da COMPROMISSÁRIA, 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. 

7.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da COMPROMISSÁRIA em atender as condições 
estabelecidas no Edital n. 489/18, quanto às divergências relativas ao fornecimento dos produtos ou as características e origem dos sistemas 
registrados. 
 

Cláusula Oitava: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
8.1. 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 05 (cinco) dias sobre o valor da nota de empenho 
descumprida, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10520/02, quais sejam: 

8.1.1. Advertência; 
8.1.2. Multa de 10%(dez por cento) do valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no 

item 8.1; 
8.1.3. 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; 
8.1.4. 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. 
8.2. O contrato poderá também ser rescindido nas hipóteses previstas nos art. 77 e 78 da lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais 
sanções previstas nesta cláusula de forma cumulativa.  
 

Cláusula Nona: CONDIÇÕES GERAIS 
9.1. 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. 
9.2. Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir a ata, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do Município. 
9.3. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de Nota de Empenho, das quais constarão todas as 
especificações necessárias. 
9.4. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo fornecimento, sem a respectiva nota de empenho.  
9.5. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada a fornecer os itens do Anexo I do Edital n. 
489/18, nas quantidades indicadas pelo MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 
9.6. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar ou não os produtos, como lhe faculta a Lei.  
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9.7. Obriga-se a COMPROMISSÁRIA a manter, durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços, as condições de 
habilitação exigidas no certame licitatório. 
9.8. O MUNICIPIO 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 art. 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. 
9.9. 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 03 vias de igual teor e 
validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
 
 
 

Bauru, 04 de janeiro de 2019 
 
 
 
 
 

 
SIDNEI RODRIGUES 

 Secretário Municipal do Meio Ambiente 
 
 
 

 
 

SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP 
CNPJ: 03.649.725/0001-01 

Euclair José Pomponio 
RG nº 15.428.413-0 e CPF nº 050.385.668-12 

 
 

 
TESTEMUNHAS 
 
Nome:______________________________  Nome:_____________________________ 

RG:________________________________                 RG:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


