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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 134/2019 PARA REGISTRAR PREÇO PARA
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MAXI
ABSORVENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Procedimento Licitatório n' 056/201 9
Pregão Presenciam'039/2019

10 a Rua Casarejos, Ro 583 - Bairro Vila Mogilar, CEP: .08.773 300, no Município de
Mogi das Cruzes estado de São Paulo, representada neste ato por

seu socio

cificado. decorrente da Licitação Pregão Presencial para

Ü;file:' .2'g E.=s':ãss h ::%=1=,=.1= ';m'';ê;;i(«;j11g .:Ü{

$
cláusulas a seguir especificadas.

:.:MEXE:EiHH:Zh::=mg=lü Ê n:wga ÍT '=s'áls;:
mencionadas:
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Prefeitura d
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Contra uariúna - SP - CEP 1391 0-027
Fine:(19) 3867 9825 / 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

Mgg=K'=s!: a,g li $ gSll
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 039/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 056/201 9.

: H % H:lg=;ÇU=.:'ugãs::
orçamentário, a ser emitido pela Secretaria de Saúde.

ramal 21 6.

2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
GERENCIADOR.

DETENTORA da Ataa preferência em igualdade de condições.

il: S % TH K:ãã $R;===!=«
e a

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

4.lgerennS a GEeEe AA de Roblstrose Preços.: obedecendo a ordem de classificação e
os quantitativos de contratação deülnidos 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 penalidades;

d) realizar, quando necessário. pri?yia .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 participantes;

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da ligjFção e na
presenb! Ata de Registro de Preços. V''
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORAS
a) assinar a Ata de Registro de Preços;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento;

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria de Saúdes

d) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro
de Preçosl

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1 .

f\ nro\fidenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
'z RGAO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata ae Kegistro ae
Preçosl

g:':n:;:=::=Hig!' !!'==
azo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação
des encontrem-se vencidas;

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência. ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata de Registro de Preços.

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

:SE# HE$ ?gEglW$1: i
número do empenho orçamentário.

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o número
da Ata de Registro de Preços e do empenho orçamentário.

7.2.1. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: com cópia para
say

:â.:ãü:z':gusT=E:Ni=:Esu,;:ü.:!u:!iân85/ --".'. .;
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

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

@
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

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativas

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

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

8.2.5. Por razões de
Administraçãol

interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

82 6 Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito.
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

comprovar estar

HÊ BH 'gn899mül lã
peaiao

IHg : g::ü::n:*:um.â,:9H&%Bl:l$E
ao Registro de Preçosl

Ó
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8.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.

9.1 .1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

para

9.1.2. multa, nas seguintes situações

9.1 .2.1 . de 1% do valor da Ata, por dia de atraso injustificado em realizar o fornecimento, até
o lo' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total e
promovida a rescisão unilateral da Ata Registro de Preçosl

9.1.2.2. de até 30% (trinta por cento) do valor da Ata, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços.

9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar ates fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo inidõneo
ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

IÜ$%Hg u al
9 5 As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

ou

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de\
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1 .2.

9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao ORGAO
GERENCIADOR.

que lhes
por motivo de

O caso fortuito, ou de
possível evitar, ou impedir, nos

único do art. 393 do Código Civil.
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1 0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas
no artigo 79 da Lein' 8.666/93.

113 E$g: mww !iwE EI ::sana'ã\sap;

r'nhlvPlq

áâ==mEH=RãaBãmU:.g:.H!
que possa surgir em decorrência dos mesmos.

1 1 .3. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues.

i:iiHgE=g;;XEg'E$gã:lam8=H
GERENCIADOR.

as cond ções de habili ação e e a manter em compatiailidade com as obrigações assumidas todas

11.6. 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. l

H
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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Prefeitura d
Departamento do Licitações o Contratos

Rua Alfrodo Bueno, 1235 - Centro reúna - SP - CEP 13910-027
Fono: (19) 3867 9825 / 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

:fnznnH:=Êuli=lg=H l klms;,v11n:!
efeitoslegais.

15 1 . Esta Ata de FRegistro NeA . Vos vNCrará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura.

H 3:1ââ$r:$Õ HRgf'rnm:'Enlãa#m;!:
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HIEH$;gSagEb::,i: ;;ng;l?!ot;3$wE' ::'sH
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam
a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um su e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,ll dejunho de 2019

Secretária de Gabinete

Rogernes Sanches de Oliveira
RG N'24.917.098-X SSP/SP
CPF/MF N' 253.736.168-77
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Prefeitura d
Deparbmento do Licitações e Contratos

Rua Alfrodo Buono, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fonte:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792 / 9801/ 9707/ 9780

TERMO DECIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

:g::SHÊgZÊ:zs .Klg !ü;pszlp- - ~ «
ATA N': 134/2019
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de fraldas geriátricas e maxi
absorventes.-itens:07 e14.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento. pel:o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnicol .
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 Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

processuais,conformeregrasdoCódigodeProcessoCivil; . . . . .
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou. eietronico -- ou telefones ue
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento ülnal e consequente

b) SePublicÊçaolcaso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas egais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna,ll dejunho de 2019

GESTORDOó
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP

Data de Nascimento:09/07/1971 .. o ...-
Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho, n" lzao
E. mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3837-2424
Assinatu ra :

Centro, CEP 13.910-025



Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfrodo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 1391 0-027
Fone:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707 / 9780

www.licitacoeg:jgguariuna.SD:gov. br

Responsáveis aueêssjnaram o ajuste

PeloORGAO GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-9 SSP/SP
CPF no 1 20.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódia, no 127
E-mail institucional: secretariamariaemilianenel

Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariú'13.ylz-404.Jaauariuna SP

Pela DETENTORA:
Nome: Rogernes Sanches de Oliveira
Cargo: Advogado
CPF: 253.736.1 68-77 RG: 24.917.098-X SSP/SP
Data de Nascimento: 22/04/1 974
Endereço comercial completo: Rua Casarejos, n' 583 -- Bairro Vila Mogilar,
08.773-300. no Município de Mogi das Cruzes, estado de $ãg.Paulo. 9

CEP
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