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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E PLANTIO DE 20.000M² DE GRAMA 
ESMERALDA E 20.000 M² DE GRAMA BATATAIS PARA PLANTIO EM ÁREAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI. 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
 
Ata de Registro de Preços que entre si celebram, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI, 
situada na Rua Cincinato Braga n.º 360, Centro, Itajobi/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 

45.126.851/0001-13, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. LAIRTO LUIZ PIOVESANA 
FILHO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.624.886-4 SSP/SP e do 

CPF sob o nº 120.457.258-55, e a empresa ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 13.319.270/0001-01, localizada na 

Rua João Pretti, número 174, Centro, Parisi-SP, CEP 15.525-000, neste ato representada por 

IVAIR GONÇALVES DOS SANTOS, portador do RG nº. 13.117.398-4, inscrito no CPF sob nº 

058.321.958-55, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS de acordo com o mapa comparativo de 

preços anexo a esta ata, que é parte integrante e indissociável. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO DO TERRENO E 
PLANTIO DE 20.000M² DE GRAMA ESMERALDA E 20.000 M² DE GRAMA BATATAIS PARA 
PLANTIO EM ÁREAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE  
DO MUNICÍPIO ITAJOBI, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
 
1.2 – Este instrumento não obriga o Município a solicitar o produto contido na ata, sendo facultada 

a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses. 
 
2.2 – A vigência da Ata de Registro de Preços iniciar-se-á após a sua publicação, nos termos do 

artigo 10 do decreto nº 3931/01. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXPECTATIVA DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município, mediante emissão da 

Ordem de Serviço junto com a respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas 

no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006, Processo 006. 
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3.2 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, 

pelo Fornecedor da Ordem de Serviços, bem como da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 006. 
 
3.3. - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 

validade desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, PRAZOS E FORMA DE SERVIÇOS 
 
4.1 – A Ordem de Serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Itajobi, devendo ser executada 

em Itajobi/SP em local a ser determinado pelo Município, sendo a execução de total 

responsabilidade do detentor. 
 
4.1.1 – Quando emitida a ordem de serviço o plantio deverá ser efetuado em um prazo máximo de 
07 (sete) dias, conforme item 6 do memorial descritivo (Anexo I) do edital. 
 
4.1.2 - Todos os serviços executados pela contratada deverão ser fiscalizados no ato da 

execução, podendo ser aprovadas ou reprovadas de imediato. 
 
4.1.3 - Caso o serviço executado esteja em desacordo com as especificações, a contratante não 

se responsabilizará pelo pagamento destes, que deverão ser refeitos pela contratada, às suas 

expensas, conforme item 5 do memorial descritivo (Anexo I) do edital. 
 
4.1.4 - Para efeito de aceitação pela fiscalização, os serviços deverão estar isentos de problemas 
que possam afetar sua qualidade conforme item 2 do memorial descritivo (Anexo I) do edital. 
 
4.1.5 - Caso a empresa não cumprir o prazo de entrega estipulado, acarretará nas sanções 

previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
4.2 – A não entrega dos serviços no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do 

licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas na 

Lei nº 8.666/93. 
 
4.3 - Os serviços realizados em decorrência da licitação serão efetuados independentemente de 

contrato formal, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que a 

Ata de Registro de Preços, as Ordens de Serviços e respectivos empenhos representam 

compromisso entre as partes. 
 
4.4 - O serviço deverá estar em conformidade com as normas vigentes, caso o serviço apresentar 

problema e/ou defeito será rejeitado, obrigando-se o fornecedor refazê-lo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sem prejuízo para o Município. Apurada, em qualquer tempo, divergência 

entre as especificações pré-fixadas e o serviço executado, serão aplicadas as sanções previstas 

neste edital e na legislação vigente, bem como as do artigo 96 da Lei 8.666/93. 
 
4.5 - Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado ao Município, dentro do 

prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de registro, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou 

a licitação. 
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4.6 - Independentemente de transcrição, farão parte integrante da Ata as instruções 
contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada 
pelo vencedor do certame, bem como o mapa comparativo de preços. 
 
4.7 - Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao patrimônio do Município por empregados ou 

prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último, inclusive 

quanto às entregas feita por transportadora. 
 
4.8 - A critério do Município, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 

economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 
 
4.9 – O fornecedor deverá executar os serviços de acordo com a sua proposta de 

preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES 

5.1 – Quando solicitados os produtos, os pagamentos serão efetuados em 28 (vinte e oito) dias 

após a entrega, diretamente na Conta nº 2159-8, Agência 5840-8, Banco do Brasil, com exceção 

de valores relativos à convênios e programas, cujos pagamento serão efetuados após o repasse. 
 
5.2 – Para o faturamento deverá ser apresentada a Nota Fiscal, com número da licitação, 

juntamente com os comprovantes de todas as suas obrigações tributárias e encargos trabalhistas 

e sociais. 
 
5.3 – Se cabível, a Contratante reterá os valores correspondentes à quitação da Seguridade 

Social (I.N.S.S), referente à execução do objeto do contrato, conforme legislação específica. 
 
5.4- As medições serão quantificadas com base no cronograma físico-financeiro que deverá ser 

apresentado pelas empresas interessadas no presente certame. 
 
5.4.1 - As medições serão efetuadas mensalmente da seguinte forma: serão medidos os trechos 

executados no período que compreende do primeiro até o último dia dentro do mês em questão 

ou no tempo em que a obra estiver concluída, sendo que a fiscalização terá entre 5 (cinco) a 10 

(dez) dias após o período para efetuar o laudo de medição, que terão como método de cálculo o 

preço de cada item concluído ou a porcentagem realizada dentro do período de medição. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E CONTROLE 
 
6.1 - O Município de Itajobi adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 

administração da presente Ata. 
 
6.2 - O preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados 

em meio eletrônico. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA READEQUAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO 
 
7.1 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daquele existente no mercado, cabendo ao Município convocar o fornecedor registrado para 
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negociar o novo valor, utilizando como parâmetro o índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo. 
 
7.2 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar o preço registrado, o Município poderá 

cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos 

envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 

7.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 

mercado efetuada pelo Município, à época da abertura da proposta, bem como eventuais 

descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES. 
 
8.1 - O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 
 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 
 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de se tornarem superiores aos praticados 

no mercado; 
 
d) Houver razões de interesse público. 
 
8.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 
8.3 - O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 
8.4 - Ainda, caso o(s) fornecedor(es) descumpram o disposto no edital e na ata de Registro, 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento ou não cumprir 

com a execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal de além de ter o cancelamento 

do Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, se sujeita 

às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 
 
8.4.1- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do preço registrado em caso de 

inadimplência total ou parcial; 
 
8.4.2- Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, dependendo da natureza e gravidade da falta, consideradas as circunstâncias e 

interesse do próprio Município; e, 
 
8.4.3- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da 

natureza e gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
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8.5 - As multas previstas não tem caráter compensatório, porém, moratório, e conseqüentemente 
o pagamento delas não exime a detentora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar à Contratante.  
8.6 - As penalidades acima mencionadas não excluem quaisquer outras previstas em Lei, nem o 

direito que assiste ao Município de ressarcir-se das perdas e danos que vier a sofrer. 
 
8.7 - Os valores básicos das multas, notificadas pela Contratante, serão descontados através 

documentos emitidos pelo Município. 
 
8.8 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, 

caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em 

conformidade com a legislação específica. 

 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
9.1 - Do fornecedor: 
 
9.1.1 - Caso lhe seja solicitado o serviço, o participante da Ata, passa a ter as seguintes 

obrigações: 
 
a) – cumprir todo o disposto no edital e bem como nesta Ata; 
 
b) – Responder civil e administrativamente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo 

ou culpa no cumprimento da Ata venha diretamente ou indiretamente provocar ou causar por si ou 

por seus empregados ao Município, a terceiros, bem como ao Patrimônio Público; 
 
c) - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 

tributária, administrativa e civil decorrentes do cumprimento da Ata, bem como, o Município se 

isenta de qualquer vínculo empregatício; e 
 
d) - obrigar-se ao cumprimento da legislação e portarias regulamentadoras de medicina e 

prevenção de acidente de trabalho. 

e) – É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual, associação do contratado 
com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação 
(tendo como via de conseqüência a penalidade admitida no Artigo 77 e78 da Lei Federal n° 
8.666/93), conforme orientação do Acórdão n° 1.151/2011 do TCU. 

 
9.1.2 - A qualidade dos serviços será de inteira responsabilidade do detentor da Ata. 
 
9.2 – Do Município 
 
a) - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a Execução da Ata de 
Registro de Preços; 
 
b) - promover a fiscalização do serviço quando da entrega; 
 
c) - elaborar e manter atualizada a listagem de preço do serviço da Ata; e 
d) - Promover o pagamento na época oportuna conforme avençado no presente instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 - A presente Ata será divulgada no Portal da Internet www.itajobi.sp.gov.br. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
 
11.1 - As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na Foro Distrital de Itajobi, 

Comarca de Novo Horizonte SP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 – o Município não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, principalmente se durante 
a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado. 
12.2 - Todos os prazos constantes serão em dias corridos, salvo disposição expressa em 
contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
12.3 - A despesa com as solicitações ocorrerá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época 
da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada. 
12.4 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.5 - E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este 
instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI, neste ato legalmente representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO, e o (s) seguinte (s) fornecedor (es), na 
pessoa do seu (s) representante (s) legal (ais), que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e 
teor e forma. 

 

 
  Itajobi, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI 
LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI EPP 
IVAIR GONÇALVES DOS SANTOS 

Representante legal 
CONTRATADA 
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