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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Miracatu, Estado 

de São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista 

de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu-SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 

46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como PREFEITURA, neste ato 

devidamente representada pelo Prefeito Municipal Sr° Ezigomar Pessoa Junior, e de outro lado, a 

empresa DIEGO MANCHINI SILVA - ME, com sede à Rua João Catalbiano, n° 410 – Vila 

Prado – Roseira/SP,  inscrita no CNPJ sobº o nº  17.632.051/0001-39, telefone (012) 99721-8521, 

e-mail: diegomanchini.me@gmail.com, neste ato devidamente representado pelo senhor SÉRGIO 

AUGUSTO MATHIAS, portadora do R.G. nº 9.121.477-4 e do CPF n° 005.269.038-56, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 32/ 2019 – Processo nº 220/2019, pelo menor preço por item, tem entre si justa 

e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de 

conformidade com as cláusulas e condições seguintes: proceder, nos termos dos Decretos 

Municipais n° 15/2007 e 16/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de 

Registro de Preços. O objeto do presente certame é o Registro de Preços para Aquisição de 

Materiais para Limpeza e higiene pessoal, cuja validade corresponde a 12 (doze) meses, de 

acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço 

registrado corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, 

encontra-se ao final relacionado. Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao 

Departamento de Compras e Projetos. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em 

assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a aplicação das penalidades 

previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da multa aplicada será descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer 

das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de Licitações o presente Contrato de Registro de Preços 

será cancelada, garantidos à detentora, o contraditório e ampla defesa. Integram este Contrato o 

edital do Pregão Presencial nº 32/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. O prazo 

para entrega será de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do empenho.  A Convocação de 

Fornecimento será o instrumento formalizador do contrato de Registro de Preços (contrato). O 

presente Contrato será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes: 

I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 

 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 530 
Pct c/ 

08 und 

Cód. 94.0001 - Absorvente higiênico 

sem abas, composto de componentes 

atóxicos que evitam irritação em contato 

com a pele, com cobertura suave, 

vitamina e aloe vera. Composição: fibras 

de celulose, polipropileno com aloe vera 

e vitamina e, polietileno, adesivos 

termoplásticos e papel siliconado. o 

produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 8 unidades. Constar na 

embalagem: marca, unidade, data de 

fabricação, validade, composição, modo 

de colocar, cuidados, prazo de validade, 

ladysoft R$ 1,75 R$ 927,50 
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código de barras, indicação de que o 

produto contém vitamina e + aloe vera, e 

que foi dermatologicamente testado. 

05 233 Und 

Cód. 94.0012 - Balde plástico com 

graduação a cada 1 litro, confeccionado 

em polipropileno, com capacidade para 

30 litros, suas extremidades deverão 

conter depressões para facilitar a vazão 

da água, evitando o desperdício, seu 

fundo deverá ser suspenso, facilitando o 

manuseio do usuário. na cor cristal, com 

alça plástica, deverá conter no corpo do 

produto etiqueta com marca e dados de 

identificação do fabricante e, em alto 

relevo, em sua base dimensões e 

capacidade volumétrica. 

arq plast R$ 12,80 R$ 2.982,40 

07 200 

Frasco 

de 350 

Ml 

Cód. 94.0024 - Condicionador adulto 

para uso diário, com ph balanceado, 

fórmula com ativos como o extrato de 

romã que atuam na manutenção diária 

dos cabelos. Composição: aqua, stearyl 

alcohol, cetrimonium chloride, cetyl 

alcohol, lanolin alcohol, paraffinum 

liquidum, dimethicone, parfum, 

ceteareth-20, methylparaben, disodium 

edta, propylparaben, vitis vinifera seed 

oil, punica, granatum extract, malpighia 

glabra extract, phenoxyethanol, 

methyldibromo glutaronitrile, ci 14720, 

ci 19140, citric acid. o produto deverá 

vir acondicionado em embalagem 

plástica com tampa flip top contendo 

350 ml. Deverá constar na embalagem: 

marca, dados de identificação do 

fabricante, modo de usar, precauções, 

composição e código de barras. 

suave R$ 5,60 R$ 1.120,00 

09 300 Und. 

Cód. 94.0028 - Creme dental com 

flúor, para uso diário, acondicionado em 

tubo plástico com 100 g a 103 g, com 

tampa flip top. o produto deverá aliviar a 

sensibilidade dos dentes, proporcionando 

ao usuário proteção a longo prazo e a 

prevenção de cáries. Ingredientes ativos: 

citrato de potássio 5,04%, 

monofluorofosfato de sódio 1,1% 

(1450ppm de flúor). Ingredientes: 

sorbitol, água, glicerina, silica hidratada, 

citrato de potássio, peg-12, larilsufato de 

sódio, monofluorofosfato de sódio, 

sabor, goma de celulosa, sacarina sódica, 

goma xantán, dióxido de titânio (cl 

77891), fd & c azul nº1 (cl 42090). 

Deverá ser embalado em cartucho de 

papelão com as seguintes informações: 

dados de identificação do fabricante, 

código de barras, site do fabricante, 

sorriso R$ 2,00 R$ 600,00 
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telefone do sac, selo de aprovação da 

abo, procedência, data de fabricação e 

validade. 

13 8.798 

Frasco 

c/ 500 

Ml 

Cód. 94.0036 - Detergente líquido 

neutro para louça, em frasco plástico de 

500ml. Composição: tensoativos 

aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, 

derivados de isotiazolinonas, espessante, 

corante, perfume e água. Componente 

ativo: linear alquil benzeno sulfonado 

sódio. Contém tensoativo biodegradável. 

o produto deverá ser testado por 

dermatologistas. Deverão constar no 

rótulo dados de identificação do 

fabricante, instruções de uso, e telefone 

do sac. 

suprema R$ 1,08 R$ 9.501,84 

15 366 Und. 

Cód. 94.0038 - escova para uso geral 

para wc com cabo de 25cm em plástico, 

cerdas de nylon de 3cm formato oval de 

aproximadamente 10cm de comprimento 

x 9cm de largura nas cores amarela e 

branca, acondicionada individualmente 

em saco plástico transparente o produto 

deverá conter etiqueta com dados de 

identificação do fabricante e marca.   

yoma R$ 1,80 R$ 658,80 

16 2.804 

Pct 

 

c/ 08 

und 

Cód. 94.0041 - Esponja de aço para 

limpeza de panelas, talheres, louças, 

vidros e objetos de alumínio, composto 

de aço carbono de primeira qualidade, 

embalados em pacote plástico contendo 

8 unidades, com peso líquido de 60g no 

mínimo por pacote. 

alklin R$ 1,05 R$ 2.944,20 

21 660 

Pct 

 

c/ 50 

und 

Cód. 94.0048 - Guardanapo de papel 

com medidas exatas de 24 cm x 22 cm. 

Acondicionado em pacotes com 50 

guardanapos, sua embalagem deverá ser 

plástica. Produto com 100% fibras 

naturais deverá constar na embalagem 

produto não - perecível e conservar em 

lugar seco, número do sac. 

snak R$ 0,98 R$ 646,80 

23 1.720 

Frasco 

c/ 300 

Ml 

Cód. 94.0051 - Limpa vidros 

acondicionado em frasco plástico de 300 

ml, constando as seguintes informações 

no rótulo: instrução de uso, precauções e 

cuidados e o número do telefone do 

centro de assistência toxicológica. 

Composição química: dodecil benzeno 

sulfonato de sódio, umectante, 

estabilizante, solvente, corante, 

butilglicol, sequestrante e veículo. 

luar R$ 1,40 R$ 2.408,00 

28 79 

Und. 

Com 

30 

metros 

Cód. 94.0058 - Mangueira para 

jardim, irrigação e lavagem em geral, 

fabricada em pvc flexível com dupla 

face e camada intermediária em fio de 

poliéster trançado, compostas de 

esguicho e terminal de torneira de 3/4" e 

1/2", medindo 30mts de comprimento. 

monte rei R$ 35,90 R$ 2.836,10 
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Deverá o produto ser embalado 

individualmente em saco plástico 

transparente devidamente lacrado, e na 

embalagem deverá conter dados de 

identificação do produto e dados de 

identificação do fabricante como: marca, 

telefone, site, endereço e código de 

barras. 

29 645 

Frasco 

c/ 500 

Ml 

Cód. 94.0060 - Óleo de peroba, solução 

líquida acondicionada em frasco plástico 

de 500 ml com tampa flip top, específico 

para proteger contra a ação do tempo: 

móveis, portas, janelas e artefatos de 

madeira, também limpando, lustrando e 

renovando móveis. Composição: óleo 

mineral e vegetal, solvente mineral, 

solvente vegetal e aromatizante. Deverá 

constar no rótulo do produto: dados de 

identificação do fabricante, marca, modo 

de utilização do produto, precauções, 

restrições, composição, data de 

fabricação, número do lote e validade. 

peroba R$ 26,60 
R$ 

17.157,00 

30 1.382 Und. 

Cód. 94.0061 - Pá para lixo com base 

em polipropileno na cor preta, medindo 

18x24x8cm, com cabo em metal 

plastificado com 1,20mt de comprimento 

e 22mm de diâmetro. Deverá constar no 

produto etiqueta com dados de 

identificação do fabricante e marca 

yoma R$ 2,30 R$ 3.178,60 

36 1.318 

pct c/ 

02 

Rolos 

Cód. 94.0070 - Papel toalha para 

cozinha, folha dupla picotado, medindo 

22 cm x 20 cm, composto por 100% de 

fibras naturais, acondicionado em pacote 

com 2 rolos. Deverá constar na 

embalagem: dados de identificação do 

fabricante, telefone do sac, 

recomendações e código de barras. 

klas R$ 2,69 R$ 3.545,42 

38 4.117 

Pct 

 

c/ 05 

und 

Cód. 94.0076 - Sabão em pedra, 

glicerinado multiativo e neutro, em barra 

de 200 gramas de 1º qualidade, 

embalagem plástica c/ 05 und. 

Composição: sabão de ácidos graxos de 

coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de 

sebo, sabão de ácidos graxos de soja, 

linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 

coadjuvante, glicerina, agente anti-

redepositante, perfume, pigmento e água. 

o produto deverá ser testado 

dermatologicamente. 

assim R$ 4,55 
R$ 

18.732,35 

39 3.444 
Cx c/ 

01 kg 

Cód. 94.0077 - Sabão em pó para 

lavagem de roupas, com amaciante, 

acondicionado em caixa reciclável de 

papelão com formato anatômico 

contendo 01 kg, tampa facilitadora para 

fechamento após o uso. Composição: 

tensoativo aniônico, alcalinizante, 

aryes R$ 3,70 
R$ 

12.742,80 
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sequestrante, carga, coadjuvante, 

branqueador óptico, corante, enzimas, 

agente anti redepositante, agente 

amaciante, perfume e água. Componente 

ativo: linear alquil benzeno sulfonato de 

sódio. o produto deverá conter tensoativo  

biodegradável. Deverá constar no rótulo 

do produto: dados de identificação do 

fabricante, composição, instruções de 

uso, telefone do sac, e-mail e site do 

fabricante, número da autorização de 

funcionamento, responsável técnico e 

número do seu respectivo crq. 

40 540 Und. 

Cód. 94.0078 - Sabonete em pedra de 

90g, embalado em caixa de papelão e 

internamente em saco de tnt, na 

fragrância extrato de pétalas de rosas 

com vitamina e. Composição: sodium, 

teallowate, sodium palm kaernelate, 

glycerin, parfum, sodium, shloride, ci 

12490, ci15510, ci 74160, ci 77891, 

dissodium, distyrylbipheniyl disufonate, 

tetrasodium edta, tetrasodium e 

etidronate, sodium hydroxide, rosa 

centifolia flower extract, helianthus 

annuus (sunflower) extract, chamomilla 

recutita (matricaria) extract, 

formaldeyde, tocopheryl acetate e/y água. 

Deverá conter na embalagem dados do 

fabricante, composição, validade do 

produto, telefone do atendimento ao 

consumidor, nº do registro na anvisa e nº 

da autorização de funcionamento. 

flor R$ 0,80 R$ 432,00 

41 1.650 Und. 

Cód. 94.0079 - Sabonete infantil 

glicerinado 90 gramas desenvolvido 

especialmente para a pele sensível do 

bebê, com uma fórmula que limpa 

delicadamente a pele deixando-a 

hidratada e suavemente perfumada. 

Composição: sodium palmitate, sodium 

oleate, sodium laurate (jabón de sódio), 

aqua, glycerin, sorbitol, palm kernel 

acid, parfum, sodium chloride, 

triethanolamine, citric acid, tetradibutyl 

pentaerithrityl 

pentaerithritylhydroxyhydrocinnamate, 

pentasodium pentetate, etidronic acid, 

yellow 5 (ci 19140), red 4 ( ci 14700). 

Deverá conster na embalagem: marca, 

informação que o produto foi 

clinicamente testado, ingredientes, 

validade, número de lote, técnico 

responsável e dados de identificação do 

fabricante. 

jonhson R$ 1,30 R$ 2.145,00 

47 100 Frasco 

Cód. 94.0093 - Shampoo Fórmula 

Suave que não irrita os olhos, contém ph 

neutro, com glicerina, proporciona brilho 

e macies natural aos cabelos, testado 

suave R$ 4,99 R$ 499,00 
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dermatológicamente, formulado de 

maneira a minimizar o possível 

surgimento de alergia. frâgrancia 

perfumada, podendo ser utilizado 

diariamente em todos os tipos de 

cabelos. Embalagem de 400 ml. 

51 152 Und. 

Cód. 94.0097 - Vassoura para limpeza 

interna e externa tipo vasculho, em 

cerdas de sisal de aproximadamente 12 

cm de comprimento, amarrados ao tubo 

plástico de 11 cm com nylon, com cabo 

de madeira de primeira qualidade 

medindo 1,70 m de comprimento com 22 

mm de diâmetro. Deverá constar no 

produto etiqueta com dados de 

identificação do fabricante e marca. 

yoma R$ 13,50 R$ 2.052,00 

54 240 

pct c/ 

02 

und. 

Cód. 94.0158 - aparelho de barbear 

para pele sensível, com cabo resistente 

contendo ranhuras antiderrapantes, 

medindo 105 mm de comprimento x 9 

mm de largura, base com fita 

lubrificante e duas lâminas 

autocortantes, medindo 35 mm de 

comprimento, deverá proporcionar ao 

usuário perfeito corte sem agredir a   

 pele. Composição: 

 resinas  termoplásticas, 

 alumínio, aço   inoxidável 

 revestido  com  platina 

 cromo  e  

politetrafluoroetileno. Acondicionado 

em blister contendo duas unidades, 

constando dados de identificação do 

fabricante, código de barras e 

composição. Embalagem com 02 und.  

fiat lux R$ 2,45 R$ 588,00 

55 308 Und. 

Cód. 94.0159 - balde em plástico 

reciclado, canelado, com alça de metal, 

capacidade para 10 litros, nas seguintes 

dimensões: 24,5 cm de altura x 25,5 cm 

de diâmetro. O produto deverá conter 

etiqueta com dados de identificação do 

fabricante e código de barras. 

arq plast R$ 2,90 R$ 893,20 

59 285 Und. 

Cód. 94.0166 - cesto plástico 

retangular para lixo com 575mm de 

altura, abertura superior medindo 

212mm de largura x 292mm de 

comprimento e base com 255mm de 

comprimento x 185mm de largura, 

capacidade de 30lts com tampa 

basculante medindo   215mm de  largura 

x 125mm de alturacom alças laterais   

resistentes do tipo recolhíveis medindo 

190mm de circunferência total x 19mm 

de largura.  Deverá constar na tampa e 

no corpo do produto a marca em auto-

relevo e etiqueta com dados de 

arq plast R$ 30,00 R$ 8.550,00 
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identificação do fabricante, marca, 

telefone do sac, referência, produto 

atóxico e capacidade volumérica, marca 

visível em alto relevo na tampa e em seu 

corpo.    

66 964 und 

Cód. 94.0179 - vassoura de nylon com 

cabo uso geral, tamanho mínimo 25 cm, 

nylon comprimento mínimo de 11 cm, 

espessura media 0,80 mm, disposta em 

no mínimo 4 fileiras de tufos justapostos 

homogêneo de modo a preencher toda a 

base, fixação da base sendo firme e 

resistente, cabo de madeira em sistema 

de rosca, sem farpas, plastificado, 

tamanho aproximado de 1,50 m, 

contendo gancho para pendurar. 

Devidamente rotulado e identificado 

com dados do fabricante. 

yoma R$ 3,35 R$ 3.229,40 

70 30 Frasco 

Cód. 94.0191 - removedor de esmalte, 

hipoalergênico, acetona hidratante. 

embalagem 90 ml. 
beira alta R$ 1,90 R$ 57,00 

73 80 Und 

Cód. 94.0194 - creme de pentear, sem 

enxágue, adulto. cabelos ondulados ou 

cacheados, na embalagem conter dados 

de identificação do produto: marca do 

fabricante, prazo de validade, registro ou 

notificação na anvisa/ministério da 

saúde. embalagem de 300 ml. 

sallon line R$ 7,00 R$ 560,00 

76 100 Frasco 
Cód. 94.0197 - sabonete líquido para 

mãos - frasco 250 ml. marox R$ 4,70 R$ 470,00 

77 50 Frasco 
Cód. 94.0198 - sabonete líquido para 

mãos - frasco 1 litro. marox R$ 7,69 R$ 384,50 

VALOR GLOBAL R$ 99.841,91 

 

 

II – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura 

mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele designados, 

onde deverão estar discriminadas as quantidades que efetivamente foram entregues, seus valores 

unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o número da 

Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado 

no verso e assinado por um dos responsáveis, sem o que o documento ficará retido por falta de 

informação fundamental. 

 

2 - O atraso nos pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a PREFEITURA ao 

pagamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês. 

 

3 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de 

encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato. 
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III – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 

 

O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, 

ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa autorização da PREFEITURA. 

IV – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios. 

V – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 

 

1 - após a assinatura do presente contrato, fornecer o objeto conforme lhe for solicitado; 

 

2 - cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de bens e 

pessoal necessário à sua execução; 

 

3 - assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do contrato; 

 

4 - responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 

seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 

respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 

 

5 - fornecer, sempre que solicitado pela PREFEITURA, informações detalhadas sobre assuntos 

pertinentes ao objeto contratado; 

 

6 - permitir à PREFEITURA, através do departamento competente, exercer ampla e permanente 

fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, fiscalização essa 

que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou 

a terceiros. 

 

7 - cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Edital e seus Anexos. 

 

VI – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 

 

Para a plena realização do objeto deste contrato, a PREFEITURA obriga-se a: 

 

1 – fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à 

sua execução; 

 

2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento; 

 

3 – exercer a fiscalização do objeto, por técnicos especialmente designados. 

 

4 – cumprir com as demais obrigações contidas no Edital e seus anexos. 
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VII - DO CRÉDITO 

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 

 GABINETE DO PREFEITO   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 01.110.0000 

 Fundo Social de Solidariedade   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 02.500.0021 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19 02.500.0045 

    

 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 01.110.0000 

    

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   

 Manutenção das Atividades do Idoso   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 01.510.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 02.500.0014 

 Manutenção do Conselho Tutelar   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 01.510.0000 

 Manutenção da Proteção Social Especial - Alta Complexidade   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90 01.510.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 02.500.0015 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 05.500.0039 

 Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98 01.510.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 99 05.500.0050 

 Manut. do Fundo Mun. Assist. Social   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 01.510.0000 

 Manut Atividades de Apoio à Família   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 05.500.0020 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 132 05.500.0029 

 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   

 Manutenção das Atividades do Idoso   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138 01.510.0000 

    

 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE   

 Manut. do Fdo Mun. dos Dir. Criança e Adolescente   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 01.510.0000 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   

 GESTAO DO SUS   

 Manutenção do Serviço de Saúde   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 01.310.0000 

 ATENCAO BASICA   

 Manut Equipe de Saúde da Família   
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3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 05.000.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 05.300.0034 

 Manutenção da Saúde Bucal   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 187 02.300.0018 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 188 05.300.0034 

 Manutenção da Atenção Básica   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205 01.310.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206 05.000.0000 

 Assistência Farmacêutica Básica   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 02.300.0013 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 05.000.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 05.300.0029 

 Manutenção da Saúde Mental   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 05.000.0000 

 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   

 Manutenção da Unidade Hospitalar   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 235 01.310.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 236 02.000.0000 

 VIGILANCIA EM SAUDE   

 Manutenção da Vigilância em Saúde   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 05.000.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO   

 Manut Serviços Educacionais   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 267 05.200.0008 

 Manutenção do Ensino Profissional   

 Manutenção do Ensino Superior   

 ENSINO FUNDAMENTAL   

 Manutenção do Ensino Fundamental   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 01.220.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 287 05.200.0008 

 MERENDA ESCOLAR   

 Manutenção do Setor da Merenda Escolar   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 294 05.200.0001 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 295 05.200.0008 

 ENSINO INFANTIL   

 Manutenção do Ensino Infantil   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 01.210.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 302 05.200.0005 

 FUNDEB   

 Manut Fundeb 40% Fundamental   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 314 02.262.0000 

 Manut Fundeb 40% Infantil   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 02.262.0000 

 TRANSPORTE ESCOLAR   

 Manutenção do Transporte   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 353 05.200.0004 

    

 DEPTO DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECON.   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 367 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS   
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 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 384 01.110.0000 

 Manutenção do Setor de Vias Públicas   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 01.110.0000 

 Manutenção das Torres de TV   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 408 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 418 01.110.0000 

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 419 01.130.0000 

    

 DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 436 01.110.0000 

 Manutenção de Estradas Vicinais   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 463 01.110.0000 

    

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E PROJETOS   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 478 01.110.0000 

    

 DEPTO MUN. MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS   

 Manutenção do Departamento   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 491 01.110.0000 

 Manutenção da Iluminação Pública   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 01.110.0000 

 Manutenção do Serviços Funerários   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 508 01.110.0000 

 Manutenção da Coleta e Exportação de Lixo   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 518 01.110.0000 

 Manutenção de Limpeza Pública   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522 01.110.0000 

 Manut Serv Vigilantes Mun e Defesa Civil   
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 531 01.110.0000 

 

Suplementadas se necessário. 

 

VIII – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à 

qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do 

presente instrumento. 

 

2 – A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 
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3 – Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 

correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, 

conforme o caso. 

 

4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

objeto contratado. 

 

5 - À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que não se 

apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As 

eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao 

estipulado, sem qualquer ônus adicional. 

 

IX – DAS PENALIDADES: 

 

1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

 

2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 

parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 

garantida a defesa prévia: 

 

2.1 – Advertência; 

 

2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

 

2.2.1 – Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto, correspondente a 0,1% (um décimo por 

cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado; 

 

2.2.2 – Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a Contratada 

ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado; 

 

2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 

mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora 

em assinar o Contrato de Registro de Preços no prazo previsto neste Edital, caracterizará o 

descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de 

multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente anterior. 

 

2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de até 3 

(três) anos, dependendo da gravidade da falta; 

 

2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 

com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

 

3 – A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não 

exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
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X – DA RESCISÃO: 

 

1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 

judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 

 

1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 

 

1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 

anuência e autorização da Prefeitura; 

 

1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 

força maior; 

 

1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

 

2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 

Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 

creditado em favor dela. 

 

 

XI - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

O presente instrumento está integralmente vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 32/2019, 

cujo edital atende o prescrito na Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993. 

 

 

XII – DO REGIME JURÍDICO: 

 

O presente instrumento é regido pelo edital Pregão Presencial nº 32/2019 que será regida pela Lei 

federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de 

junho de 1993, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 

22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie.  

 

 

XIII - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura (27/02/2020 à 27/02/2021). 
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XIV – DO FORO: 

 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para as 

questões que surgirem durante a execução deste contrato, que não forem resolvidas amigavelmente, 

com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem, assim, de 

perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) 

testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

 

 
Ezigomar Pessoa Junior 

Prefeito Municipal 

    Sérgio Augusto Mathias 

Diego Manchini Silva - ME 

 

 

GESTORES: 

  

 

 

Jair Bezerra da Silva 
Diretor do Departamento de Educação 

Roberta Pereira de Oliveira da Silva 

Diretora do Departamento de Assistência 

Social 
  

 

 

Rodrigo Cordeiro de Souza 

Diretor do Departamento de Saúde 

Junior José França 

Diretor do Departamento de Transportes 
  

 

 

Lucas Marques de Andres 

Diretor do Departamento de Obras 

Josué Afonso dos Santos Junior 

Diretor do Departamento de Agricultura e 

Meio Ambiente 
  

 

 

Éder Clayton de Souza 

Diretor do Departamento de Cultura, Turismo e 

Desenv. Econ. 
 

Éverton da Silva Alcântara 

Diretor do Departamento de Administração 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.___________________________________ 2. __________________________________ 

      

Nome: _______________________________ Nome: ______________________________ 

RG nº ________________    RG nº ____________________ 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA - ME 

CNPJ:17.632.051/0001-39 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2020 

VALOR GLOBAL R$ 99.841,91 (NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E 

UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 – PROCESSO Nº 220/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E 

HIGIENE PESSOAL. 

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

Miracatu, 27 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

         

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

         

SÉRGIO AUGUSTO MATHIAS 

DIEGO MANCHINI SILVA - ME 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA - ME 

CNPJ:17.632.051/0001-39 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2020 

VALOR GLOBAL R$ 99.841,91 (NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E 

UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 – PROCESSO Nº 220/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E 

HIGIENE PESSOAL. 

 

Nome EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

Cargo PREFEITO MUNICIPAL 

CPF nº 221.089.668-11 

Endereço(*) 
RUA JOÃO NAGLIATTI, N° 16 – CENTRO  –

MIRACATU/SP 

Telefone (13) 3847 1784 

e-mail ezigomarpessoa@hotmail.com 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 

encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome LUIZ MUNIZ MEZZARANA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 

360 - CENTRO 

Telefone e Fax (13) 38477000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

Miracatu, 27 de Fevereiro de 2020. 

 

 

________________________________ 

LUIZ MUNIZ MEZZARANA  

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 


