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Processo Administrativo n' l0.609/2018
Pregão Presencial n'111/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA,
Bueno, n' 1235 -- Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF no
ato representada pela Ilustríssima
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA

22.552.439-9

MUNICÍPIO com sede a Rua Alfredo
46.410.866/0001-71 neste

Gabinete Sra. MARIA EMILIA
casada, portadora da Cédula de

inscrita no CPF/MF sob n'
' 127. Jardim

secretária de

Identidade RG n' 22.552.439-g - SSP/SP
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódtio, 'nu

b i'' r'/lvl [" soD n
127, Jardim Zeni

; -.Y'v- -'v vujctu duaixu especITlcaao, decorrente da Licitacão Preaãn
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155/2016 de 27 de outubro de 2016 e D l crripresas;, Lel complementar n'
cláusulas a nnnitir nennnifi.-ndan creto Municipal no 2.622/2007, mediante ascláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

/ 'Y'



Ü ErefeH.ura da Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bucno, 1235 - Centro - Jaguaríúna-SP - CEP 13910-027
Fone: ( 19) 3867-9801/9780/9825 End. Eletrânico: yw w.IÍcitaçoes.jaxuariLUla.sp.uov.bi

1 .2 0 recurso orçamentário para pagamento do objeto da contratação oriunda deste
Registro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária:
N' 14.01.10.301 .0042.2.01 6.339030.01 -- Ficha 312 -- Tesouro Próprio.
N' 14.01 .10.301 .0042.2.01 6.339030.05 -- Ficha 313 -- Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. Os itens constantes em Cláusula 1.1 deverão ser entregues conforme
quantidades solicitadas através de Ordem de Fornecimento juntamente com o
respectivo empenho orçamentário, emitidos e enviados pela Secretaria de Saúde.

2.2. Todos os produtos a serem entregues deverão atender fielmente ao descritivo
quer seja em gramatura, peso líquido, composição, tamanho, quantidade de cada
embalagem e estarem devidamente embalados em material que não comprometa a
integridade do produto, constanto o fabricante, o número de lote e prazo de validade
em suas embalagens.

2.3. A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho
orçamentário, a DETENTORA do preço registrado deverá entregar o item solicitado
no prazo máximo de 30(trinta) dias.

2.3.1. As entregas dos itens solicitados deverão ser feitas no Departamento de
Odontologia, localizado na Rua Alfredo Bueno, n' 1.209 -- Bairro Centro -
Jaguariúna/SP, das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 18:00 horas. mediante
prévio cantata através do telefone (1 9) 3867-9821 .

2.4. A entrega e transporte do
GERENCIADOR.

objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

2.5. E de responsabilidade da DETENTORA da Ata
nenhum ónus para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

a entrega do objeto, sem

2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo
Registro de Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação
específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, $ 4' da
Lei 8.666/93, seja assegurada à DETENTORA da Ata a preferência em igualdade de
condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 . Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e a
DETENTORA terá validade de 1 2 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
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22 7 FRA IODOFÓRMIO AAF
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Altredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguaríúna-SP - CEP 13910-027
Fine: (19) 3867-9801/9780/9825 -- End. Eletrõnico: www liciucoes jauuariLma.sp.gov br

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro de Preçosl

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas
certidões ou documentos vencidosl

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidadesl

e) realizar. quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas
na presente Ata de Registro de Preçosl

g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos
participantesl

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) gerenciar á presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro de Preçosl

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidadesl

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas
na presente Ata de Registro de Preçosl

@-
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos
participantesl
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g) acompan
licitação, na

har e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1. Os valores unitários e totais para o fornecimento do objeto constante em Cláusula
1.1 são de: Item 01, com valor unitário R$ 1 1,31 (Onze reais e trinta e um centavos) e
total de R$ 2.714,40 (Dois mil, setecentos e catorze reais e quarenta centavos); Item 02,
com valor unitário R$ 6,89 (Seis reais e oitenta e nove centavos) e total de R$ 3.720,60
(Três mil, setecentos e vinte reais e sessenta centavos); Item 04, com valor unitário R$
17,16 (Dezessete reais e dezesseis centavos) e total de R$ 85,80 (Oitenta e cinco reais
e oitenta centavos); Item 19. com valor unitário R$ 12,00 (Doze reais) e total de R$
24,00 (Vinte e quatro reais)l Item 21, com valor unitário R$ 8,35 (Oito reais e trinta e
cinco centavos) e total de R$ 668,00 (Seiscentos e sessenta e oito reais); Item 22, com
valor unitário R$ 32,00 (Trinta e dois reais) e total de R$ 224,00 (Duzentos e vinte e
quatro reais); e Item 32, com valor unitário R$ 7,01 (Sete reais e um centavo) e total de
R$ 56,08 (Cinquenta e seis reais e oito centavos), ofertado como lance final pela
DETENTORA, devidamente aprovado pelo ORGAO GERENCIADOR, perfazendo o
valor total estimado de R$ 7.492,88 (Sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
oitenta e oito centavos).

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveís, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Nas entregas dos itens solicitados através do empenho orçamentário realizado e
encaminhado a DETENTORA da Ata, a mesma emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a
qual será rubricada pela Secretária de Saúde e pelo fiscal responsável, indicando o
quantitativo do objeto entregue e o número do empenho orçamentário. bem como
número da Ata de registro de preço e o número do pregão.

7.1 .1 . A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: çdQlç©ligquqriynQ:pp:gpv:br com cópia para
contfisico(@iaquariuna .sp.qov. br.

7.2. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o
número da conta bancária do Banco do Brasil a S/A, a qual serão efetivados os
pagamentos.

7.3. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.4. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito
nos casos de:

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando
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Preços; DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

8.2.2. A DETENTO RA não
instrumento equivalente no
justificativas

formalizar a Ata de Registro de Preços
prazo estabelecido, se a Administração

ou não retirar o
não aceitar sua

8 2.3.sEm qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

Admínistraçãol ões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

da Ata perdeu qualquer das

Êi193 ãHIH:' $H Ê ;m::.=
lãLB:l:$1ã,Xnl$11 âU:-'.:'u ~:: ::: ;:
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito,
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

comprovar estar

IÜ'HElllB%U %E H %EUI
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

9.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial da
Ata Regstro de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia da

===ü=EH=.E=:='à::l ::; s!: !p:e ÉállãÊ)! l
9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de potlca gravidade
para as quaistenha a DETENTORA concorrido diretamentel ' '' ' ----'

9.1 .2. multa, nas seguintes situações
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9.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Jaguarlúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl '' '' ''

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo
inidõneo ou cometerfraude fiscal ou apresentardocumentofalso. ' - -- - -'-

li UH llEW IH:R?RHB.lllllsl
Mun cípio pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas admínístratixra ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA. ' '' '"-"-

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
9 1 2 eiaaae poaerao ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem

caráter de sanção administrativa, não
os que seu ato venha a acarretar ao

possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código CMI

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

10.1. A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das
pena idades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Leí n' 8.666/93



Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo BuCHo, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Pune: (19) 3867-9801/9780/9825 End. Eletrõnico:

P

l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93. ' '

l0.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI.
do art. 78, da Lei n' 8.666/93, a DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de
multa equivalente até 30% (trinta por cento) do valor estimado da Ata de Registro deprof'nc

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei,
em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal
(Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ORGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

1'1.2. A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao
ORGAO GERENCIADOR ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e
representantes na entrega do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENcIADOR
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.3. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela entrega do objeto,
danos e prejuízos que ele venha diretamente ou índiretamente, a provocar ou causar
para o ORGAO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos

11.4. O ORGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues.

11.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto
entregue que não atender às especificações, ou que sejam considerado inadequado
pela fiscalização, os quais.serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem
nenhum ânus para o ORGÃO GERENCIADOR.

11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.7. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃO
12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, .seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata de Registro de Preço
ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores e
fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de
Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALOR GLOBAL ESTIMADO:

lliliXBl!,:m=:=,:r:'ã==,:; !'nãllUk::-.'?:=u.!;.g
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:
15.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará
contados de sua assinatura.

pelo período de 12 (doze) meses

$$$HgiHM HSTHB'!$hã'*J:
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna,29 de agosto de 2018

Secretária de Gabinete

Luana Salles de Lima
RG N' 39.707.917-5 SSP/SP
CPF/MF N' 468.995.038-59

Testemunhas

Assistente de Gestão Pública

Prefeíluía do Munüpio de Jaguanüna
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 1 1 1/2018
Ata de Registro de Preços n' 182/2018.

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de materiais odontológicos

ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE .IAGI IARll'll\IA
DETENTORA:LUANASALLESDELIMAME. '' '------ --v--n

Itens

Jaguariúna, 29 de agosto de 2018

\,...â
PREFEITURA DO MUNICiÉI
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

LUAR
Luana Salles 'Üe Lima
RG N' 39.707.917-5 SSP/SP
CPF/MF N' 468.995.038-59


