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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018 
Processo Licitatório nº. 41/2018 
Pregão Presencial nº. 15/2018 

 
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com sede 

administrativa no Paço Municipal, localizado na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, representado neste ato 
pela Prefeita Municipal, a Senhora Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, brasileira, casada, 
médica, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº  10.124.043 SSP/SP, inscrita no 
CPF sob nº 109.285.408-80, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 015/2018, tendo 
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de ração para cães e gatos, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com entregas parceladas no período de 
12 meses, mediante entregas parceladas, de acordo com as necessidades de consumo da 
Administração, a ser entregue no setor requisitante parceladamente, conforme exigências e 
especificações contidas no Edital e seus Anexos, RESOLVE, com fundamento na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e pela Portaria nº  095/2018, de 19 de março de 2018, REGISTRAR OS PREÇOS  da 
empresa CATSARA PET SHOP LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 04.845.655/0001-11, com 
sede à Rua Quintino Bocaiuva, nº. 1.012 – Centro – Borborema-SP, neste ato representada 
legalmente por seu Procurador, o Sr. Israel Alexander Presotto, portador da cédula de identidade 
R.G. nº 18.986.645 e C.P.F. nº 126.060.988-03, detentora dos itens abaixo relacionados (descritos 
por completo no respectivo instrumento convocatório): 

 
  

 Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
 
 1 074.001.119 RAÇÃO PARA CÃES ADULTO KG 6.000 5,25 31.500,00 
 
 2 074.001.120 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS KG 2.000 6,75 13.500,00 
 
 Valor Total Geral: 45.000,00 
 

 
 Valor Total da Licitação: 45.000,00 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO dos seguintes preços para aquisição 

de ração para cães e gatos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, com entregas parceladas no período de 12 meses, de acordo com as necessidades de 
consumo da Administração: 

 
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data de sua assinatura, com observância das disposições das Leis nº 
8.666/93 e 10.520/02. 

 
2.2. A Administração Municipal não será obrigada a contratar o objeto desta 

Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das 
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à Detentora, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1. O preços registrados na presente Ata referem-se ao valor apurado mediante a 

aplicação dos lances verbais oferecidos pela licitante, de acordo com o respectivo ato convocatório. 
 
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar o 
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

 
3.3. O Setor competente promoverá pesquisa no mercado, de forma a comprovar que 

os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável 
para a continuidade da contratação. 

 
4.DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

                        4.1. A Unidade Administrativa requisitante será a responsável pela sua aceitação, 
mediante a emissão de termo que demonstre o adimplemento da obrigação, bem como a 
confirmação do efetivo crédito em relação ao valor apresentado em fatura específica. 

 
4.2. A ração deverá ser fornecida de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Administração Municipal e deverá ser entregue, conforme as quantidades 
descritas nas ordens de compra expedidas pelo setor responsável, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 

4.3. No momento da entrega o funcionário responsável fará a conferência do objeto 
recebido, verificando sua conformidade com as exigências deste edital, no que tange à qualidade e 
às quantidades, mediante recibo passado no verso do documento fiscal correspondente, que será 
imediatamente encaminhado ao Setor de Contabilidade do CONTRATANTE para empenho. 
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4.4. A Adjudicatária fica obrigada a substituir ou reconstituir às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto licitado que se verificar inaceitável pelo setor requisitante, na forma da 
lei. 

4.5. Na hipótese de confirmação de divergências quanto às características do objeto 
entregue, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a sua substituição, vedada a aplicação de 
qualquer penalidade durante esse período. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 
5.1. A Detentora da Ata deverá cumprir integralmente os prazos previstos constantes 

desta Ata. 
 
5.2. A Detentora da Ata obrigar-se-á a entregar o objeto adjudicado, conforme 

especificações e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 015/2018 e na sua Proposta de 
Preços. 

 
5.3. Correrão por conta da Detentora da Ata todas as despesas acessórias não 

previstas para o efetivo atendimento do objeto licitado, tais como tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, dentre outros. 

 
5.4. À Prefeitura Municipal de Tabapuã caberá o recebimento do objeto e a 

verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em 
conformidade com o art. 73, inc. I, da Lei nº. 8.666/93:  

a) provisoriamente, no momento da entrega, pelo servidor responsável, para efeito 
de posterior verificação da conformidade do material e suas especificações; 

b) definitivamente, pelo Setor Requisitante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação. 

 
6. DAS RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA 
 
A empresa detentora da Ata obriga- se a: 
 
6.1. Entregar o objeto licitado nas quantidades previstas, datas solicitadas e 

atendendo todas as exigências técnicas e as normas vigentes. 
 
6.2.  Facilitar a fiscalização, que será realizada por meio do SETOR 

COMPETENTE podendo este, a qualquer instante e sempre que achar conveniente, solicitar 
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i n f o r m a ç õ e s  à EMPRESA DETENTORA DA ATA, devendo esta prestar os esclarecimentos 
desejados no prazo de 03 (três) dias, bem como comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TABAPUÃ quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar a entrega do 
objeto licitado. 

 
6.2.1. A recusa da Detentora da Ata em atender à solicitação da Prefeitura levará à 

aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 
 
6.3. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la 

em tudo o que se relacionar com a entrega do material. 
 
6.4. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto 

deste edital, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
lei. 

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA 
 
7.1. Caberá à Prefeitura providenciar as informações necessárias para a 

Detentora da Ata executar adequadamente o fornecimento do objeto licitado, a ser retirado 
em sua sede. 

 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

                        8.1. O pagamento da despesa referente a cada fornecimento será processado, 
impreterivelmente, até 30 (trinta) dias após a entrega da RAÇÃO, mediante apresentação do 
respectivo documento fiscal e mediante a comprovação de que as obrigações assumidas pela 
contratada foram integralmente cumpridas, por meio do seu recebimento provisório e definitivo. 

 
8.2. O pagamento será processado através de ordem ou depósito bancário em conta 

corrente indicada pela empresa contratada, ou mediante cheque nominal. 
 
8.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.  
 
8.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Tabapuã. 

 
9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
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9.1.1. Automaticamente: 
 
9.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
9.1.1.2. Quando não restarem detentores de preços registrados; 
 
9.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.     
 
9.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelados na Ata, por meio de 

processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
 
9.2.1. A pedido quando: 
 
9.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
9.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o serviço. 
 
9.2.1.3. A solicitação dos detentores para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação 
das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.    

9.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:     
 
9.2.2.1. O detentor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório;  
9.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
9.2.2.3. O detentor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 
 

 9.2.2.4. O detentor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
9.3. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento desta Ata de Registro de Preços, os inadimplementos decorrentes das situações a 
seguir, quando vierem a afetar a execução de seu objeto: 

 
a) Greve geral; 
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b) Calamidade pública; 
c) Interrupção dos meios de transporte; 
d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código 

Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 

9.4. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados 
pela Detentora da Ata. 

 
9.5. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, 

o fato deverá ser comunicado ao Setor Competente, em até 24 (vinte e quatro) horas após a 
ocorrência.  

 
9.6. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 

como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da 
ocorrência, como caso fortuito ou de força maior. 

 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. O atraso injustificado na execução contratual, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, no artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a 
Detentora da Ata, garantido a prévia defesa, às seguintes penalidades: 

 
a) advertência, quando a Detentora da Ata descumprir qualquer obrigação 

contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente; 

 
b) multa de 0,5% do valor da obrigação não cumprida por dia de atraso, até o limite 

de 10 (dez) dias; 
 
c) multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 

executada, ou executada em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 
dias, caracterizando-se inexecução parcial; 

 
d) multa de 20% sobre o valor da proposta, para casos de inexecução total; 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 02 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a 
rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente; 
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f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na prática de atos de natureza dolosa pela Detentora da Ata, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão. 

 
10.2. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão 

ser aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
10.3. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução 

decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e 
aceitos pela Administração. 

 
10.4. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pela 

Administração e/ou da garantia prestada pela empresa Detentora da Ata, quando por esta 
solicitada. 

 
10.5. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

intimação da Detentora da Ata. 
 
10.6. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Detentora da 

Ata do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento. 
 
11. DO FORO 
 
11.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente 

Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã, com renúncia de outros, por mais privilegiados que 
sejam. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as 

obrigações da Detentora, de cumprir as solicitações de prestação de serviços encaminhadas até o 
término da respectiva data. 

 
12.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se 

durante sua validade constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão Presencial n°. 
015/2018. 

 
12.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Ata, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 
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12.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos do Pregão Presencial n° 015/2018, bem como as normas 
contidas na Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e no Decreto Municipal n°. 2.454/2017. 

 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Exma. Prefeita 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, CPF nº 109.285.408-80, RG nº 10.124.043, 
assessorada pelo Departamento Jurídico, Dra. Aline Marini Tardivo, além dos Sr. ISRAEL 
ALEXANDER PRESOTTO, CPF n° 126.060.988-03, representante da empresa detentora do preço 
registrado. 

Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP,19 de junho de 2018.  
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 

CATSARA PET SHOP LTDA - ME 
CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA 

ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO –Empresário 
 
 

 
Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF: 029.657.178-46 
  
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
    CPF: 214.792.448-21 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ –SP 
 
 

EXTRATO: Ata de Registro de Preços Nº 02/2018 – Origem: Processo 41/2018 – Pregão Presencial n° 
15/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP- CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33; Empresa: 
CATSARA PET SHOP LTDA - ME, CNPJ/MF nº 04.845.655/0001-11, detentora do item 1 (Ração para 
cães adulto), no valor total estimado em R$ 31.500,00 (total referente a 6000 KG) e do item 2 (Ração 
para gatos adulto) no valor total estimado em R$ 13.500,00 (total referente a 2000 KG). Objeto: Registro 
de Preços para Eventual Aquisição de ração para cães e gatos, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com entregas parceladas no período de 12 meses, de acordo 
com as especificações constantes no Anexo I; Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua 
assinatura, ou seja, de 19 de junho de 2018 a 18 de junho de 2019. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 19 
de junho de 2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-
SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADO: CATSARA PET SHOP LTDA - ME, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2018 
  

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa visando a aquisição de ração para 
cães e gatos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com entregas 
parceladas no período de 12 meses, de acordo com as necessidades de consumo da Administração. 
 
ADVOGADO(S) Nº OAB: (*)___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã-SP, 19 de junho de 2018 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
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Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura: _______________________________________________________  
  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 
Cargo: Procurador 
CPF: 126.060.988-03 e do RG nº 18.986.645 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 17/06/1970  
Endereço residencial completo: Rua Quintino Bocaiuva nº 1012 – Centro, 14.955-000 
Borborema-SP 
E-mail institucional: israeliap@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: israeliap@yahoo.com.br 
Telefone(s): 17-3266-3470 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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