
Dispõe sobre a abertura de crédito(s) adicional(ais) no Orçamento do Município, e dá outras
providências

O PREFEITO do Município de PEDREGULHO Estado de SÃO PAULO nas atribuições que lhes são
conferidas pela lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei nº 2986/2021

                                                          D E C R E T A

Art 1º Fica aberto ao orçamento do Município crédito(s) suplementar(es)  no valor de
100.000,00 CEM MIL REAIS, para reforço da dotação abaixo discriminadas:

02.08.02 ENSINO INFANTIL - CRECHE
12.365.2031 UNIVERSALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
TENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE
228 - 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       27.000,00
TOTAL.....                                         27.000,00

02.08.03 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2238 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
248 - 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   62.000,00
TOTAL.....                                                                                 62.000,00

02.08.04 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2036 EDUCAÇÃO ESPECIAL
2243 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL
269 - 33903000 Material de Consumo                                                                           11.000,00
TOTAL.....                                                                               11.000,00
TOTAL GERAL.....                                                                               100.000,00

Art 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a
anulação parcial ou total das dotações infradiscriminada no valor de R$ 100.000,00 CEM MIL
REAIS
02.08.03 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2239 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL    100.000,00
TOTAL.....                                                                                                                   100.000,00
TOTAL GERAL.....                                                                   100.000,00

Art 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.



Aos 22 dias do mês de Julho de 2022, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos
do Município, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de
São Paulo, Fone/fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470-000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 22.07.2022, e publicada no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar o preço da empresa com preço mais vanta-
joso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico, aquelas enunci-
adas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: MARCOS CESAR DE PAULA LEÃO - ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 06.193.108/0001-24, Inscrição Estadual sob o nº 518.009.608.112,
com endereço na Rua José Bolonha, 581 – Bela Vista – Pedregulho – SP – CEP: 14.470-00,
Fone: (16) 3171-2154, E-mail: marcoscpl@hotmail.com, através de seu representante legal,
com os seguintes itens:



























1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especi-
ficados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022, que pas-
sa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 22.07.2023.

2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/
2013, o Município de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio
dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam
registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurandose, todavia, a pre-
ferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.



 3 – CONTRATO
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados
contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de
Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam
do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do
Departamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contrata-
da ou encaminhados por fac-símile.

3.1. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de for-
necimento emitida pela Administração Pública Municipal, no CRAS, sito à Rua Rodolfo de
Almeida, nº. 96, Bela Vista, Pedregulho-SP, no horário das 08:00 as 17:00 horas - de segunda a
sexta-feira. Telefone (16) 3171-1638, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas ou em
outro endereço a ser designado pelo Município.

3.2. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do
produto desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do
Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.

3.3. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições
exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejei-
ção ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de
irregularidade seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previs-
tas por inadimplemento.

5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados,



 condição indispensável para a solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cum-
primento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado
pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente,
por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superio-
res a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administra-
ção promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de
Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justifi-
cativa aceitável;

a) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior
ao praticado no mercado;
b) por razões de interesse público devidamente justificadas;
c) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas
“a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspon-
dência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05
(cinco) dias úteis.



6.6 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o
preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização
rotineira do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de to-
das as especificações e prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o
objeto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do
prazo estabelecido.

7.2 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao
Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias,
ou até mesmo, quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das
penalidades previstas.

7.3 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções esti-
puladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer
integralmente.

7.4 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em
falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata
de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situa-
ções a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a exe-
cução do objeto do contrato: a) greve geral;
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 artigo 393 do Código Civil (Lei nº
10.406/2002).

8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato
deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não
seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas an-
tes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força mai-
or.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática
a seguir estabelecidas:  A) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistên-
cia Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 239; B) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 240; C) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082422058.2023. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 241; D)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442061.2029. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 242; E) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442063.2030. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; F) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442063.2030. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; G) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442090.2101. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 244; H) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082412133.2139. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 245; I)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 246; J) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 247; K) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082412135.2141. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 248; L) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082432165.2142. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 249; M) Departamento: As



sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082432171.2150. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 250; N)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432151.2153. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 251.

 9 – FORO

9.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica
eleito o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

10 – CÓPIAS

10.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) 02 (duas) para o Município;
b) 01 (uma) para a empresa registrada;
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e
pelo(s) Sr.(s) Marcos Cesar De Paula Leão, CPF/MF nº 306.234.688-40, Carteira de Identidade
nº 33.424.322-1 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas, tendo duas testemunhas a
todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________      2)___________________________



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO(SP)
CONTRATADO: MARCOS CESAR DE PAULA LEÃO - ME
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 83001
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos 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 Ele-
trônico, 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 confor-
midade 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadas-
tradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previs-
tos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publica-
ção;
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.
Pedregulho, 22 de Julho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:



Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30
Assinatura:

Pela contratada:
Nome: Marcos Cesar De Paula Leão
Cargo: Proprietário
CPF: 306.234.688-40

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Izadora Trombeta
Cargo: Assistente Social
CPF: 394.970.288-14
Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as
pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de
ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanha



mento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou adminis-
trativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arro-
lados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação espe-
cífica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

Aos 22 dias do mês de Julho de 2022, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos
do Município, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de
São Paulo, Fone/fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470-000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 22.07.2022, e publicada no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar o preço da empresa com preço mais vanta-
joso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico, aquelas enunci-
adas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 310.189.303.116, com
endereço Na Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353 – Vila Imperador – Franca – SP – CEP:
14.405-201, Fone: (16) 3707-2888, E-mail: vendas1@peglev.com.br, através de seu represen-
tante legal, com os seguintes itens:





1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especi-
ficados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022, que pas-
sa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 22.07.2023.



2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/
2013, o Município de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio
dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam
registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurandose, todavia, a pre-
ferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados
contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de
Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam
do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do
Departamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contrata-
da ou encaminhados por fac-símile.

5.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de for-
necimento emitida pela Administração Pública Municipal, no CRAS, sito à Rua Rodolfo de
Almeida, nº. 96, Bela Vista, Pedregulho-SP, no horário das 08:00 as 17:00 horas - de segunda a
sexta-feira. Telefone (16) 3171-1638, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas ou em
outro endereço a ser designado pelo Município.

3.2. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do
produto desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do
Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.



3.3. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições
exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejei-
ção ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de
irregularidade seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previs-
tas por inadimplemento.

5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados,
condição indispensável para a solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cum-
primento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado
pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente,
por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superio-
res a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administra-
ção promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.1. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de
Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;



a) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justifi-
cativa aceitável;
b) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior
ao praticado no mercado;
c) por razões de interesse público devidamente justificadas;
d) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas
“a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspon-
dência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05
(cinco) dias úteis.

6.6 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o
preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização
rotineira do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de to-
das as especificações e prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o
objeto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do
prazo estabelecido.

7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao
Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias,
ou até mesmo, quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das
penalidades previstas.

7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções esti-
puladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer
integralmente.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em
falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.



7.1 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata
de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situa-
ções a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a exe-
cução do objeto do contrato: a) greve geral;
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 artigo 393 do Código Civil (Lei nº
10.406/2002).

8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato
deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não
seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas an-
tes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força mai-
or.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática
a seguir estabelecidas:  A) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistên-
cia Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 239; B) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 240; C) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082422058.2023. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 241; D)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442061.2029. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 242; E) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442063.2030. Natu



reza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; F) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442063.2030. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; G) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442090.2101. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 244; H) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082412133.2139. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 245; I)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 246; J) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 247; K) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082412135.2141. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 248; L) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082432165.2142. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 249; M) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082432171.2150. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 250; N)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432151.2153. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 251.

9 – FORO

9.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica
eleito o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

10 – CÓPIAS

10.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) 02 (duas) para o Município;
b) 01 (uma) para a empresa registrada;
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Agostinho Guilhermino Ziliotti, CPF/MF nº 098.837.338-60,
Carteira de Identidade nº 16.408.985-8 SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas, ten-
do duas testemunhas a todo o ato presentes.



 Testemunhas:-  1)___________________________     2)___________________________

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO(SP)
CONTRATADO: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 83003
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos 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 Ele-
trônico, 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 confor-
midade 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadas-
tradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previs-
tos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publica-
ção;



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.
Pedregulho, 22 de Julho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: Agostinho Guilhermino Ziliotti
Cargo: Proprietário
CPF: 098.837.338-60

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Izadora Trombeta
Cargo: Assistente Social
CPF: 394.970.288-14
Assinatura:  ___________________________



DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as
pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de
ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanha-
mento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou adminis-
trativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arro-
lados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação espe-
cífica. (inciso acrescido pela Resolução nº
11/2021)

Aos 22 dias do mês de Julho de 2022, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos
do Município, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de
São Paulo, Fone/fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470-000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FI-
LHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 22.07.2022, e publicada no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar o preço da empresa com preço mais vanta-
joso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico, aquelas enunci-
adas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: RAFAEL MEDEIROS DO NASCIMENTO
22620408857, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.642.611/0001-00, Inscrição Estadual sob o nº
518.013.623.112, com endereço na Rua Manoel Ferreira Coelho, 248 – Centro – Pedregulho –



 SP – CEP: 14.470-000, Fone: (16) 9-9207-8647, E-mail: rafa.pedregulho@hotmail.com, atra-
vés de seu representante legal, com os seguintes itens:









1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especi-
ficados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022, que pas-
sa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará até 22.07.2023.

2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/
2013, o Município de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio
dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam
registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurandose, todavia, a pre-
ferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.



3 – CONTRATO
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados
contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de
Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

3 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam
do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

4 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do
Departamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

4.2. – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contrata-
da ou encaminhados por fac-símile.

4.3. - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ordem de for-
necimento emitida pela Administração Pública Municipal, no CRAS, sito à Rua Rodolfo de
Almeida, nº. 96, Bela Vista, Pedregulho-SP, no horário das 08:00 as 17:00 horas - de segunda a
sexta-feira. Telefone (16) 3171-1638, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 16:00 horas ou em
outro endereço a ser designado pelo Município.

4.4. – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do
produto desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do
Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.

4.5. – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições
exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejei-
ção ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de
irregularidade seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previs-
tas por inadimplemento.

5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados,



 condição indispensável para a solicitação da aquisição.

5.8 - A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cum-
primento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado
pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente,
por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superio-
res a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administra-
ção promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de
Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justifi-
cativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior
ao praticado no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente justificadas;
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior;

6.5 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas
“a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspon-
dência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05
(cinco) dias úteis.



6.6 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o
preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização
rotineira do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de to-
das as especificações e prazos de entrega.

7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o
objeto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do
prazo estabelecido.

7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao
Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias,
ou até mesmo, quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das
penalidades previstas.

7.4 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções esti-
puladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer
integralmente.

7.5 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em
falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.

7.6 – No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata
de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situa-
ções a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a exe-
cução do objeto do contrato: a) greve geral;



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 artigo 393 do Código Civil (Lei nº
10.406/2002).

8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato
deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não
seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas an-
tes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força mai-
or.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática
a seguir estabelecidas:  A) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistên-
cia Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 239; B) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442057.2021. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 240; C) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082422058.2023. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 241; D)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442061.2029. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 242; E) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442063.2030. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; F) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
082442063.2030. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 243; G) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082442090.2101. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 244; H) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082412133.2139. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 245; I)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 246; J) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de
Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432134.2140. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 247; K) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de As-
sistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:



 082412135.2141. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 248; L) Departamento: Assistência Social. Res-
ponsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcio-
nal programática: 082432165.2142. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 249; M) Departamento: As-
sistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentá-
rios próprios. Funcional programática: 082432171.2150. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 250; N)
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Re-
cursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082432151.2153. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 251.

9 – FORO

9.1. – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica
eleito o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

10 – CÓPIAS

10.1. – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) 02 (duas) para o Município;
b) 01 (uma) para a empresa registrada;
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Rafael Medeiros Do Nascimento, CPF/MF nº 226.204.088-
57, Carteira de Identidade nº 43.844.062-6, representando a(s) Empresas Registradas, tendo
duas testemunhas a todo o ato presentes.

Testemunhas:- 1)___________________________              ___________________________



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO(SP)
CONTRATADO: RAFAEL MEDEIROS DO NASCIMENTO 22620408857

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 83002
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos 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 Ele-
trônico, 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 confor-
midade 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadas-
tradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previs-
tos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publica-
ção;
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.
Pedregulho, 22 de Julho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30



RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30
Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: Rafael Medeiros Do Nascimento
Cargo: Proprietário
CPF: 226.204.088-57

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Dirceu Polo Filho
Cargo: Prefeito Municipal
 CPF: 288.310.748-30

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Izadora Trombeta
Cargo: Assistente Social
CPF: 394.970.288-14
Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:



(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as
pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de
ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanha-
mento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis
por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou adminis-
trativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arro-
lados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação espe-
cífica. (inciso acrescido pela Resolução nº  11/2021)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK USADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL de Pedregulho, tendo em vista a adjudicação efetuada neste Pregão
Presencial pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 001/2022, HOMOLOGA e ADJUDICA o obje-
to do presente a favor da seguinte firma:

1 – LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (CPF: 307.884.818-35). No item 01, com valor unitário de
R$ 208.000,00 (Duzentos e oito mil reais).

Fica convocado o licitante adjudicado a assinar o contrato na forma e prazo estabelecidos no
Item 11.4.1 e seguintes do Edital



OBJETO: Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO
“MARMITEX”, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TER-
MO DE REFERÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL de Pedregulho, tendo em vista a adjudicação efetuada neste Pregão
Presencial pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 001/2022, HOMOLOGA e ADJUDICA o obje-
to do presente a favor da seguinte firma:

1 – ANA LUCIA LOPES - ME (CNPJ: 10.297.680/0001-00). nos itens e seus valores unitários:
01 R$ 10,00 (Dez Reais); 02 R$ 10,00 (Dez Reais)

Fica convocado o licitante adjudicado a assinar o contrato na forma e prazo estabelecidos no
Item 14.1.1. e seguintes do Edital






























