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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018 

PROCESSO SA/DL Nº 80/2018 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTE ALTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.816.247/0001-11, doravante 

denominada PREFEITURA, representada pelo JOSÉ FRANCISCO GIANCOTTI, 

Secretário de Administração, RG: 6.814.958-X e CPF nº 594.052.448-68, de acordo 

com a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 13, do Decreto nº 2.127, de 11 de 

outubro de 2.005 e ulteriores alterações, e de outro lado a empresa “COMERCIAL 

SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME”, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

46.761.763/0001-56, sediada na Rua Barão do Rio Branco, nº 709, Centro, da cidade 

de Sertãozinho, Estado de São Paulo, CEP 14160-040, telefone (16) 3942 5999, e-

mail: casagaiofatto@yahoo.com.br, adjudicatária do Pregão para Registro de Preços 

nº 51/2018, representada pelo seu representante legal, senhor SILVIO LUIS P. 

GAIOFATTO, portador do RG nº 11.866.037 e CPF/MF nº 104.651.538-10, daqui por 

diante denominada FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral 

observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 

posteriores e do Decreto nº 2.127, de outubro de 2.005 e ulteriores alterações, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

1 – DO OBJETO E PREÇOS 

1.1 – Constitui objeto da presente Ata o registro de preço dos itens dela constantes, 

nos termos do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Decreto Municipal nº 2.127, 

de 11 de outubro de 2.005 e ulteriores alterações. 

1.2 - Os preços registrados têm caráter orientativo (preço máximo), cabendo aos 

Órgãos Participantes a obrigação de promover pesquisa de mercado antes da 

utilização desta Ata, pesquisa essa cujo resultado deverá constar do campo próprio da 

requisição. 

1.3 – Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens: 
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 ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD MARCA R$ UNIT SUBTOTAL 

1 

Armário para crescimento de 
pães. Fabricado com chapa 
de aço fino número 26. Com 
capacidade para 20 
assadeiras de 58cm de 
largura por 70 cm de 
comprimento, com rodízio 
com travas, sem as 
assadeiras. Estrutura aço, e 
pintura epóxi branca ou 
cinza. Medidas aproximadas: 
largura 110cm, altura 58cm, 
profundidade 200cm, e peso 
70kg. 

Unid 10 Baronesa 1.070,00 10.700,00 

2 

Assadeira de alumínio, 
medindo comprimento 35,0 x 
21,0 largura, altura mínima 
4,0 cm e espessura mínima 
de 1,0 mm; sem alça; sem 
tampa. 

Unid 30 São Jorge 26,50 795,00 

3 

Assadeira de alumínio, 
medindo comprimento 45,0 x 
30,0 largura, altura mínima 
5,0 cm e espessura mínima 
de 1mm; sem alça; sem 
tampa. 

Unid 30 São Jorge 41,00 1.230,00 

4 

Assadeira de alumínio, 
medindo comprimento 60,0 x 
40,0 largura, altura mínima 
8,0 cm e espessura mínima 
de 1,0 mm; sem alça; sem 
tampa. 

Unid 30 São Jorge 93,00 2.790,00 

5 
Balde de alumínio número 
30, com capacidade para 10 
litros, com alça. 

Unid 20 São Jorge 43,80 876,00 

6 

Caçarola hotel de alumínio 
batido grossa com tampa, 
capacidade aproximada 30 
litros, com duas alças de 
alumínio fundido com 3 
rebites rebatidos cada cabo. 

Unid 10 São Jorge 87,60 876,00 

7 

Caçarola hotel de alumínio 
batido grossa com tampa, 
capacidade aproximada 40 
litros, com duas alças de 
alumínio fundido com 3 
rebites rebatidos cada cabo. 

Unid 20 São Jorge 160,00 3.200,00 
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8 

Caixa organizadora multi uso 
com tampa e travas, com 
aproximadamente: 06 lts, 
altura: 13,1cm, largura: 
22,8cm, comprimento: 
31,8cm. Plástico 
transparente, com travas 
para melhor fechamento. 

Unid 30 Paramount 13,30 399,00 

9 

Caixa organizadora multi uso 
com tampa e travas, com 
aproximadamente: 11 lts, 
altura: 23,1cm, largura: 
22,8cm, comprimento: 
31,8cm. Plástico 
transparente, com travas 
para melhor fechamento. 

Unid 30 Paramount 21,60 648,00 

12 

Caixa organizadora plástica 
branca com tampa, em 
material resistente a baixas 
temperaturas (PEAD), 
capacidade 24,5 litros, com 
aproximadamente as 
seguintes medidas: atl: 
19,1cm, comp. 54,4cm e 
largura: 33,8 cm.  

Unid 30 Paramount 42,50 1.275,00 

13 

Caixa térmica hot box, 30 lts , 
acompanhada de 1 cuba GN 
1/1 x200 mm. Dimensões 
externas aproximadas: 
720x430x340mm. Material 
polietileno linear atóxico 
aditivado com anti uv, cor 
incorporada a quente, 
isolamento térmico: 
poliuretano. Tampa com 
encaixe perfeito e vedação 
em pvc flexível, travas em 
aço inox, na cor azul. 
Dimensões e geometria para 
receber cubas em aço inox 
com tampa e alça aço inox 
retrátil. Em conformidade 
com a norma EM-
125711:1999 

Unid 30 
Termobox / 
Tecnocuba 

810,00 24.300,00 
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14 

Caixa térmica hot box, 30 lts , 
acompanhada de 2 cubas GN 
1/ 2 X200mm. Dimensões 
externas aproximadas: 
720x430x340mm. Material 
polietileno linear atóxico 
aditivado com anti uv, cor 
incorporada a quente, 
isolamento térmico: 
poliuretano. Tampa com 
encaixe perfeito e  vedação 
em pvc flexível, travas em 
aço inox, na cor azul. 
Dimensões e geometria para 
receber cubas em aço inox 
com tampa com tampa e alça 
aço inox retrátil. Em 
conformidade com a norma 
EM-125711:1999 

Unid 30 
Termobox / 
Tecnocuba 

770,14 23.104,20 

15 

Caixa térmica hot box, 30 lts , 
acompanhada de 3 cubas - 
GN 1/3 X 200 mm. 
Dimensões externas 
aproximadas: 
720x430x340mm. Material 
polietileno linear atóxico 
aditivado com anti uv, cor 
incorporada a quente, 
isolamento térmico: 
poliuretano. Tampa com 
encaixe perfeito e  vedação 
em pvc flexível, travas em 
aço inox, preferencialmente 
na cor laranja (aceitando-se 
também na azul). Dimensões 
e geometria para receber 
cubas em aço inox com 
tampa com tampa e alça aço 
inox retrátil. Em conformidade 
com a norma EM-
125711:1999 

Unid 30 
Termobox / 
Tecnocuba 

795,77 23.873,10 

16 

Canecão de alumínio, 
capacidade para 3,2 l, cabo 
baquelite, diâmetro 16 cm e 
altura 16cm, espessura 
mínima de 2 mm. 

Unid 10 São Jorge 31,65 316,50 
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17 

Carrinho , tipo tartaruga, para 
transporte de caixa hot box 
de 30 litros. Facilita a 
movimentação das caixas 
térmicas, proporcionando 
maior segurança, conforto e 
agilidade. 

Unid 10 Nutrinox 420,00 4.200,00 

18 

Colher; de mesa em aço inox 
ai si 430; medindo 
aproximadamente 190 mm; 
espessura mínima de 1,6mm; 
sem decoração. 

Unid 50 Ad Inox 2,00 100,00 

20 

Faca de mesa; fio em aço ai 
si 420, medindo 
aproximadamente: corpo 212 
mm, cabo 104mm, espessura 
mínima de 3,0mm, com cabo 
em aço inox, sem decoração. 

Unid 50 Ad Inox 2,34 117,00 

21 

Galão térmico, com torneira 
plástica, alça para transporte, 
tripé retrátil, capacidade 06 
lts, material polietileno de alta 
densidade. Medidas 
aproximadas: comprimento 
23,0, largura 22,0 e altura 
27,0. Cores de preferência: 
azul, vermelho ou preto. 

Unid 5 Invicta 82,50 412,50 

22 

Galão térmico, com torneira 
plástica, alça para transporte, 
tripé retrátil, capacidade 09 
lts, material polietileno de alta 
densidade. Medidas 
aproximadas: comprimento 
27,5, largura 27,5 e altura 
35,5. Cores de preferência: 
azul, vermelho ou preto. 

Unid 5 Invicta 85,00 425,00 

26 

Marmitas térmica plástica 
sem divisórias, 1 prato 
comum, com alça e travas, 
capacidade aproximada de 
1,5l. Cor azul. 

Unid 6 Malta 20,90 125,40 
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27 

Pallet em polietileno com 
superfície vazada; produzido 
em polietileno linear pelo 
processo do rotomoldagem, 
podem ser empregados na 
estocagem e manuseio dos 
mais diversos materiais. São 
leves, extremamente 
resistentes, não possuem 
frestas que permitam o 
acúmulo de resíduos, sua 
limpeza e higienização é 
muito simples, e 100% 
reciclável, característica que 
o tornam compatível com as 
exigências das normas 
sanitárias vigentes. Nas 
cores preto ou cinza escuro. 
Detalhes técnicos 
1000x1200x150mm, entrada 
por dois lados e pés 
formandos colunas. Uso em 
solo e porta pallet. Peso 
aproximado 24kg. 
Capacidade de carga estática 
no piso: 2.400 kg. 

Unid 20 Lar Plasticos 82,50 1.650,00 

28 

Pallet plástico ideal para 
câmara fria, ou refrigerada, 
produzido em polietileno de 
alta densidade (PEAD), que 
suporte até -40ºC, pesando 
aproximadamente 17kg, 
carga estática - 7.500kg, 
carga dinâmica - 
1.500kg/unidade. Medidas: 
100cmx120cmx16,5cm. Com 
duas entradas frente e 
traseira. 3 runners fixos, não 
necessita manutenção, 
lavável sem risco de 
corrosão, resistente, 
ambientalmente correto - 
reciclável., cor branca. 

Unid 50 Lar Plasticos 342,00 17.100,00 

29 
Panelas com tampa número 
18, com capacidade para 02 
litros, cabo de baquelite. 

Unid 30 São Jorge 41,00 1.230,00 

VALOR TOTAL   119.742,70 
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 2 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA  

3.1 – A FORNECEDORA deverá providenciar a retirada da Ordem de Fornecimento ou 

a assinatura de termo contratual, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 

a partir da data do recebimento da notificação do Departamento de Administração de 

Materiais, órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços. 

3.1.1 – O compromisso de fornecimento ou execução só estará caracterizado 

mediante o recebimento de um ou do outro instrumento contratual referidos no item 

3.1, desta cláusula. 

3.1.2 – Se a FORNECEDORA se negar a receber a Ordem de 

Fornecimento/Execução ou o termo contratual, estes deverão ser enviados pelo 

correio, considerando-se como efetivamente recebidos na data do registro da 

correspondência, para todos os efeitos legais. 

3.2 – No ato da assinatura do contrato ou da retirada da Ordem de 

Fornecimento/Execução, a FORNECEDORA deverá apresentar cópia autenticada dos 

seguintes documentos: 

3.2.1 – Certidão Negativa de Débito – CND, para com o Sistema de Seguridade Social; 

3.2.2 – Certidão de Regularidade de Situação – CRS, para com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS; 

3.2.3 – Certidão Negativa de débitos tributários mobiliários, expedida pelo 

Departamento de Tributos e Rendas do Município de Monte Alto, ainda que a empresa 

tenha sede em outro Município. No caso da empresa não estiver inscrita no Cadastro 

de Contribuintes deste Município, declaração firmada por seu representante legal, 

especificando que nada deve à Fazenda de Monte Alto, relativamente aos tributos ou 

taxas relacionados com o objeto licitado. 
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 3.3 – O prazo para a entrega dos produtos será o constante do termo contratual, da 

Ordem de Fornecimento, correndo por conta da FORNECEDORA, todas as despesas 

decorrentes de frete, embalagem, seguros, obrigações sociais, mão-de-obra, impostos, 

taxas e demais encargos não especificados, não podendo invocar dúvida ou hipótese 

para a modificação dos preços registrados. 

3.4 – O objeto da presente Ata será entregue na Central de Alimentos, localizada na 

Rua dos Diamantes nº 185, da Secretaria de Municipal de Educação, que promoverá 

ampla conferência das especificações e quantidades recebidas. Concluindo pela 

conformidade e aceitação, aporá recibo no verso do documento fiscal correspondente, 

caracterizando assim o recebimento definitivo de que trata o artigo 73, da Lei Federal 

nº 8.666/93.   

3.4.1 – Se, durante o prazo de vigência da presente Ata, o material/produto entregue 

apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, a 

FORNECEDORA deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo 

estabelecido pela PREFEITURA. 

4 – DAS PENALIDADES 

4.1 – Pelo descumprimento do ajuste, a FORNECEDORA sujeitar-se-á às multas 

moratórias previstas no Decreto nº 1.624, de 26 de junho de 2.001, garantido o 

exercício da prévia e ampla defesa. 

4.1.1 – Se o impedimento à retirada da Ordem de Fornecimento/Execução ou à 

assinatura do termo contratual, decorrer da não apresentação dos documentos 

elencados no item 3.2, da cláusula anterior desta Ata, aplicar-se-á a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho correspondente. 

4.1.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no artigo 87, 

da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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 5.1 – O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do efetivo 

recebimento do objeto, atestado na forma do item 3.4, da cláusula terceira desta Ata. 

5.1.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da PREFEITURA. 

5.1.2 – Caso haja a necessidade de providências complementares por parte da 

FORNECEDORA, ou ocorram outras situações impeditivas à liquidação da despesa, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em 

que estas foram cumpridas. 

5.2 - A FORNECEDORA deverá atentar às normas estabelecidas no protocolo ICMS 

42/09, que estabelece a obrigação de emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, 

em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,  os contribuintes (Exceto MEI) que, 

independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas 

à Administração Pública direta ou indireta. 

5.3 – O pagamento do objeto desta Ata será efetuado por crédito em conta bancária 

indicada pela FORNECEDORA. 

6 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

6.1 – Durante o período de vigência da Ata, os preços registrados não sofrerão 

reajustamentos, ressalvada a superveniência de normais federais ou estaduais 

aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise, a demonstração da 

composição de custos apresentada pela FORNECEDORA. 

6.2 – Durante a validade da Ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos 

praticados no mercado. Independentemente da provocação do Órgão Gerenciador do 

SRP, no caso de redução dos preços de mercado, ainda que temporária, a 

FORNECEDORA obriga-se a comunicar à PREFEITURA o novo preço que substituirá 

o então registrado. 
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 6.2.1 – Caso a FORNECEDORA venha a se locupletar com a redução efetiva de 

preços de mercado não repassada à PREFEITURA, ficará sujeita à restituição do que 

houver recebido indevidamente. 

 

7 – DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

7.1 – As contratações decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pela 

autoridade superior da PREFEITURA, à vista da prévia e obrigatória pesquisa de 

preços realizada pelo Órgão Participante, da qual possa verificar-se a compatibilidade 

do preço registrado com o do mercado. 

7.2 – A formalização das contratações derivadas desta Ata dar-se-á através da 

emissão da Nota de Empenho pelo Departamento de Contabilidade da PREFEITURA, 

precedida da Ordem de Fornecimento ou, conforme o caso, do termo contratual.  

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 – Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata é competente, por força 

de lei, o Foro da Comarca de Monte Alto, Estado de São Paulo. 

 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes a presente Ata, em três vias de 

igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, 

o que dão por bom, firme e valioso. 

 

Monte Alto, 26 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
José Francisco Giancotti     Silvio Luis P. Gaiofatto 
PREFEITURA       FORNECEDORA 

 
 

TESTEMUNHAS 
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Luis Eduardo Arruda Soares                             José Roberto de Andrade Salgueiro 
RG: 13.724.376                             RG: 21.336.470-0 


