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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/ 2014 

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 44/SFMSP/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2014-0.170.359-0 

OBJETO: Registro de preços, para fornecimento tule de nylon 

branco, pelo período de 1(um) ano. 

 

 
 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e quatorze, no Serviço Funerário do Município de São 

Paulo, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 47.261.292/0001-80 com sede nesta 
Capital à  Rua da Consolação, 247, 5º e 6º andares, – Centro, neste ato 

representada por sua Superintendente, Sra LUCIA SALLES FRANÇA 
PINTO, doravante designada simplesmente Serviço Funerário, e, de 
outro, a empresa   DIKSZTEJN & CIA LTDA-EPP,                                       

CNPJ  nº 61.192.233/0001-28, com sede na Alameda Cleveland nº 681, 
Campos Eliseos, São Paulo/SP, telefone (11) 3331-1359, Cep 01.218-000, 

vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, por seu representante 
legal, Sr. ISRAEL MORDECHAJ, portador do R.G. nº 1.295.093-SSP/SP, 
inscrito no CPF sob nº 107.160.688-34 doravante denominada 

simplesmente DETENTORA, de acordo com o despacho exarado pela 
Senhora Superintendente do Serviço Funerário às fls. 239, do Processo 
Administrativo nº 2014-0.170.359-0, publicado no Diário Oficial do 

Município de 13/11/2014,  resolvem firmar o presente instrumento, 
objetivando registrar o(s) preço(s) do(s) materal(is) aqui discriminado(s), em 

conformidade com o ajustado a seguir.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

 
1.1 Constitui objeto deste contrato o registro do preço, para fornecimento 

de TULE DE NYLON BRANCO, conforme estabelecido no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 44/SFMSP/2014, cujos termos são partes 
integrantes do presente instrumento. 

 
1.2  As despesas para aquisição dos produtos objeto do presente onerarão 

a dotação nº 04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06 do orçamento 

vigente, observando, quando for o caso, o principio da anualidade. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 O(s) preço(s) unitário(s) do(s) material(ais) objeto da presente Ata de 

Registro de Preços é (são) o (s) seguinte: 

 

 

Item Descrição 

 

Quantidade 
Mensal 

 

(unidades) 

Valor 

Unitário  

Valor Mensal 

estimado 

03 
 

Tule de Nylon Branco, nas medidas 
de 2,00 x 0,60m. Fio de 100% 
poliamida 

 
2.500 R$ 1,35 R$ 3.375,00 

                            

2.2  O preço a ser pago à DETENTORA será o vigente na data da ordem de 
fornecimento, independentemente da data da entrega do(s) material(is). 

2.3 O preço registrado constituirá a única e completa remuneração pelo 
fornecimento do(s) material (is) objeto desta ata de registro de preço, 
incluído frete até o(s) local(is) de entrega, indicado(s) pelo SFMSP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

3.1 Não haverá reajuste de preço. 
 

3.2 O preço registrado poderá ser adequado por esta Autarquia em função 
da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo 
valor, obedecida a metodologia, no que couber, obedecido também o 

artigo 65, inciso II, alínea “d” da lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto 
Municipal nº 49.286, publicado no D.O.C. de 07/03/2008 e 

alterações subsequentes; 
 
       3.2.1 independentemente de solicitação da detentora, a ser dirigida ao                                                    

S.F.M.S.P., o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de        
        eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão 

responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor; 

 
        3.2.2. o preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da 

detentora, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos 
que comprovem a variação de preços do mercado, tais como planilha  
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       de custo, tabelas de  fabricantes, tabelas oficiais de preços, notas 
fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, e 

outros, bem como documentos que comprovem a inviabilidade da 
manutenção dos preços registrados, decorrentes de fatos 
supervenientes.  

 
3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo e, para efeito do pagamento de 

fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de 
adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do 

pedido de adequação formulado pela detentora. 
 
3.2.4 Os preços registrados eventualmente majorados nos termos do 

item 3.2.2, deverão manter necessariamente o mesmo percentual 
inicial de desconto em relação ao mercado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

 

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 01 (um) 
ano, prorrogável por até igual período, nos termos do art. 13, da Lei 
Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto 

nº 44.279, de 24/12/2003.  
 

4.2. Ao Serviço Funerário, no interesse público, é assegurado o direito de 
exigir que a empresa detentora, conforme o caso prossiga na execução do 
ajuste, mediante aditamento da ata, pelo período de até 90 (noventa) dias, 

a fim de evitar brusca interrupção nos fornecimentos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO 

PRAZO DE ENTREGA 

 

5.1 O consumo médio mensal estimado do(s) material(is), cujo(s) preço(s) é 
(são) registrado(s) nesta ata, será (serão) aquele(s) constante do item 2.1. 

 

5.2 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, respeitada a legislação relativa às licitações,         sendo  
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 
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5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência 
de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando      prévia  

pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do(s) 
material(is), nas mesmas condições previstas neste instrumento.  

 

5.3 Os contratos de fornecimento apenas estarão caracterizados 
após o recebimento pela DENTENTORA das ordens de fornecimento 
emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido 

precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja 
retirada a DENTENTORA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da convocação pela Seção Técnica de 
Contabilidade.   

 

5.3.1 Periodicamente o SFMSP solicitará a quantidade 
necessária, devendo a DETENTORA providenciar a entrega, no 

prazo não inferior a 05 dias e nem superior a 20 dias contados 
do recebimento das Ordens de fornecimento emitidas pela 
unidade requisitante, nos locais indicados pelo SFMSP 

 
5.3.2 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a 
DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo 

prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião 
em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura 

do instrumento contratual. 
 
5.4  A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual 

(quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação pela 
DETENTORA dos seguintes documentos, devidamente atualizados: 
 

5.4.1 certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – 
CND/INSS; 

 
5.4.2 certificado de regularidade de situação perante o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 
5.4.3 prova de regularidade com a Fazenda do Município de São 

Paulo, relativa aos tributos relacionados com a prestação objeto 
do certame. 

 

5.4.4 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal da 
sede ou do domicílio da licitante, mediante a apresentação 
conjunta da Certidão dos Tributos e Contribuições Federais, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal, e da Certidão da 
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional. 
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5.4.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, bem como do Município de São 
Paulo, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, 
mediante a apresentação de Certidão de Tributos Mobiliários 

expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou órgão 
equivalente. 

 

5.4.6 a exigência constante deste dispositivo é válida também para os 
licitantes com sede fora do Município de São Paulo que, no caso 

de nele não serem cadastrados como contribuintes, deverão 
apresentar declaração firmada por seu representante legal, sob 
as penas da lei, do não cadastramento e de que nada devem à 

Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos 
relacionados com o objeto da licitação. 

 
5.4.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 

Federal nº 12.440, de 07 de Julho de 2011 

 
5.4.8 Comprovação que a empresa não possui pendência junto ao 

Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força 

da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006. 
 

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de 
fornecimento expedidas durante a vigência da presente ata de 
registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista 

para data posterior a de seu termo final, observado o consumo 
médio mensal previsto no item  2.1. 
 

5.5.1 Poderão extrapolar as quantidades de consumo médio estimado, 
desde que haja expressa anuência da detentora e necessidade da 

administração. 
  
5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, 

memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão 
conter data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, 

local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela 
unidade requisitante. 
 

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento, a DETENTORA deverá dela 
passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, 
devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos 

dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.   
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5.7 O(s) material (is) deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com as 
especificações técnicas e demais disposições do anexo I. 

 
5.8 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos lotes 
correspondentes a cada entrega. 

 
5.9 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que 
porventura ocasione ao SFMSP ou a terceiros, em razão da execução dos 

fornecimentos decorrentes da presente ata. 
 

5.10 As disposições contidas neste item não impedem a devolução 
imediata do(s) material(is) à Detentora, desde que verificado, no ato, a 
inadequação do(s) mesmo(s) às especificações citadas. 

 
5.11 Devolvido o objeto à Detentora, por inadequação aos termos 

contratuais, será concedido prazo adicional de 03 (três) dias, para 
substituição do(s) material(ais) inadequado(s), independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

 
5.12 Decorrido o prazo de observação estabelecido no item 5.11, e 
verificada a adequação do objeto às especificações do edital, será o mesmo 

recebido definitivamente, mediante recibo, pela Comissão de Recebimento 
de Materiais da Autarquia. 

 
5.13 A responsabilidade da Detentora pela qualidade dos materiais 
fornecidos, bem como sua adequação à legislação e às normas técnicas 

vigentes à época do contrato, subsistirá, na forma da lei, mesmo após seu 
recebimento definitivo. 
 

5.14 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que 
porventura ocasione ao SFMSP ou a terceiros, em razão da execução dos 

fornecimentos decorrentes da presente ata. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

6.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da data final 
do adimplemento de cada fornecimento. 
 

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à 
unidade requisitante a competente nota fiscal, acompanhada do atestado 
de recebimento definitivo, e demais documentos exigidos na Portaria 92 de 

17 de maio de 2014.  
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6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes 
da documentação necessária ao pagamento, o prazo será 

interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a 
regularização. 
 

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo do material entregue, a(s) 
unidade(s) requisitante(s) terá(ao) o prazo de cinco dias úteis, 
contados da data da entrega. 

 
6.2.3 A(s) unidade(s) requisitante(s) não poderá(ao) receber material 

diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de 
responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.   
 

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, 
o pagamento do preço contratado será efetuado exclusivamente por crédito 

em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 30 dias 
contados do adimplemento do objeto contratual, devidamente certificado 
pelo servidor encarregado do recebimento do material contratado, nos 

termos do Decreto Municipal nº 51.197 de 22/01/2010, observado ainda, 
o disposto na Lei Municipal nº 14.042 de 30/08/2005 e na Portaria SF nº 
101/05 e suas posteriores alterações.  

 
6.4 A CONTRATADA deverá informar à Seção de Tesouraria, por ofício, o 

número da conta corrente e a agência, para a efetivação do crédito 
referido neste item, devendo, caso não seja correntista da instituição 
bancária mencionada, tomar as providências necessárias para dar 

atendimento ao presente dispositivo. 
 

6.5 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 

05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos 
valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a 

necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu 
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais. 

 

6.6 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item 
acima, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% 

“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto o período 
correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em 

que o pagamento efetivamente ocorreu. 
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6.7 O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento 
a ser formalizado pela contratada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

7.1  A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus 
empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 
 

7.2  A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, 
sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 

 
7.3  A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, 
à sede da Administração, a fim de receber instruções, participar de 

reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento 
de suas obrigações. 

 
7.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, 
obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no 

procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de 
registro de preço. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1 São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal no 10.520/02 e 

demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos 

contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03. 
 
8.2 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

 
a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força 

maior impeditiva do cumprimento da obrigação e/ou, 
 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 
 

8.1.1 pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do consumo 
médio mensal multiplicado por 12 meses; 
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8.1.2 pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de 
fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da nota de empenho ou do contrato; 
 
8.1.3 pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou contrato de 

fornecimento (quando exigível este), multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor da Nota de Empenho. A partir do 10º (décimo) dia 
de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, 

com as conseqüências daí advindas; 
 

8.1.4 pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% 
(um por cento) sobre o valor da parte em atraso. A partir do 10º 
(décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do 

contrato, com as conseqüências daí advindas; 
 

8.1.5 pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento 
decorrente do presente CONTRATO; 

 
8.1.6 pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor correspondente à ordem de fornecimento decorrente do presente 

CONTRATO; 
 

8.1.7 pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga 
respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% 
(meio ponto percentual) sobre o valor do CONTRATO; 

 
8.1.8 pelo cancelamento do presente CONTRATO por culpa da 
CONTRATADA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final do ajuste. 

 
8.3 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

aplicação de outras. 

 
8.4  O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da 

Lei Municipal nº 10.734/89, Decreto Municipal nº. 31.503/92, e 
alterações subsequentes. 

 

8.5 As multas aplicadas às licitantes ou à Contratada deverão ser pagas 
no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
recebimento, pela mesma, da notificação para pagamento, podendo, 

entretanto, se for o caso, ser descontada do pagamento que lhe for 
devido pela Administração. 
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8.6 O não pagamento da multa sujeitará a empresa a inclusão no CADIN 
MUNICIPAL, inscrição na Divida Ativa e Execução Fiscal. 

 
 
CLÁUSULA NONA –  DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA 

 
9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela 
administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a 

DETENTORA: 
 

9.1.1 descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento 
ou normas legais aplicáveis à espécie; 
 

9.1.2  não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas 
de empenho, nos prazos previstos; 

 
9.1.3  não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este 
tornar-se superior aos praticados no mercado. 

 
9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público.  

 
9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 

previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento. 
 

9.4 Esta ata de registro de preço poderá ser rescindida nas hipóteses do 
art.78 e seguintes da Lei 8.666/93, com as consequências legalmente 
previstas.  

 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA  – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

10.1. Fica designado, como responsável pela fiscalização do ajuste, o 
servidor desta Autarquia, Sr.(a) Diretora da Divisão Industrial – FM 

11, em observância ao Decreto Municipal nº 54.873 de 25 de fevereiro 
2014 e Portaria de SF nº 92, de maio de 2014, que estará a disposição 

do preposto da CONTRATADA, para quaisquer esclarecimentos 
adicionais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo, mais 
precisamente as Varas da Fazenda Pública, para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 
11.2 A contratada exibiu neste ato a guia de arrecadação nº 008835, no 
valor de R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos), correspondente 

ao pagamento do preço público relativo à lavratura deste instrumento. 
 

 
E por estarem de acordo, as partes contratantes, firmam o presente 
instrumento, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e único efeito. 

 
 

 
                                ______________________________________     

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO 

  CONTRATANTE 
 
 

 
 

__________________________________ 
ISRAEL MORDECHAJ 

CONTRATADA 

 


