
Prefeitura do Municí
Departamento de Licitações o Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguaríúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757 / 9792 / 9801/ 9707/ 9780

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 153/2019 PARA REGISTRAR PREÇO
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE

PARA

Procedimento Licitatório n' 105/2019
Pregão Presencial no071/2019

Bueno. n'
A

deSecretáriaIlustríssima

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste

Gabinete Sra. Rata

DO MUNICÍPIO

ato representada pela
Magalhães Dias, Brasileira
18.162.569-69 - SSP/SP
domiciliada na Av. dos

Casada, portadora da Cédula de Identidade
e inscrita no CPF/MF sob n' 107.734.898-35, residente e

na Av. dos Estados, n' 619, Vila D'agostinho, CEP 13.274-170. no
município de Valinhos, Estado de São Paulo, respondendo interinamente pala
Secretaria de Gabinete, doravante denominada simplesmente ORGAO
GERENCIADOR e de outro lado a Empresa COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

ME. inscrita no CNPJ/MF sob n' 62.479.555/0001-15, com sede na Rua Professor
Luiza, CEP: 13.487-009, no Município de Limeira

de Cassia
RG n'

Paulo.

- ME. inscrita no ÇNF''J/lvlF soD n" oz.4/y.oo
Luiz Chame. 262. Jardim São Luiza, CEP: 13.487-009, no Município de Limeira.
Estado de São Paulo. representada neste ato por sua Procuradora Senhora Rosa
Mana Mangili da Salva. brasileira, empresária, portadora do RG n'. 11.284.682-8 e
inscritoa no CPF/MF sob n' 964.664.308-63, residente e domiciliada na Rua Professor
Luiz Chasine. n' 262. Jardim São Luiz, CEP: 13.487-009, no Município de Limeira,
Estado de São Paulo. doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e
acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado, decorrente da
Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 071/201 9, com fundamento
na Lei Federal n' 1 0.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1 993, e pela
Lei Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147 de 07 de
agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n'
2.622/2007. mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Registro de preços referente ao fornecimento eventual e parcelado de produtos de
higiene, nas quantidades. especificações detalhadas em ANEXO 1, parte integrante do Edital

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO: MARCA/FABRICANTE

 
6.375 UM

ESCOVA DE DENTE NIACIA INFANTIL COM
PROTETOR DE CERDAS - Modelo Infantil; de nylon
macia. cerdas arredondadas unifannes na mesma altura,
aproximadamente çom 25 tufos de cerdas; Cerdas
homogêneas; Modelo comum; Funcionamento manual;
Comprimento aproximado de 1 50 mm; Largura de cabeça
normal; cabo anatómico, embalagem individual,
acondicionada em embalagem apropriada que garanta a
integridade do produto, atendendo a legislação vigente
As especificações deve atender crianças na faixa etária de
02 a 06 anos..

MEDFIO

2   UN

ESCOVA DE DENTE NtACiA INFANTIL CONA
l PROTETOR DE CERDAS - Modelo Infantil; de nylon
i macia. cerdas arredondadas uniformes na mesma altura,

aproximadamente com 25 tufos de cerdas; Cerdas
l homogêneas; Modelo comum; Funcionamento manual;

Comprimento aproximado de 1 50 min; Largura de cabeça
manual; cabo anatómico, embalagem individual,

l acondicionada em embalagem apropriada que garanta a
l integridade do produto. atendendo a legislação vidente.
l acondicionada em embalagem apropriada que garanta a
jintegridade dg plg1lp  
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seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 071/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 1 05/201 9.

IH qBE g X H Eh;n!*u
Secretaria de Educação.

évio através do telefone 1 9-3867-3556.

2.2.3. A entrega e o transporte do objeto serão de total responsabilidade da Licitante
Vencedora, sem qualquer ónus para a Prefeitura.

i:K31 1TBE IEUH;=m!=«
e a

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:

lld glE81 UER :obedecendo a ordem de classificação e
icipantes da Ata;

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, pr(b-via :reun ão com os licitantes objetivando a familiarização
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

e) comunicar aos gestores.dos órgãos participantes possíveis aiteraçõi:lR ocorridas na
presente Ata de Registro de Preço

2?
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

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

c) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria de Saúdes

d) fornecer o(s) item(ns) conforme especificações e preços registrados na presente Ata de
Registro de Preçosl

e) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.2.

n providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ORGAO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Reglstro ae
Preços;

g) fornecer, sempre que solicitado. no. prazo máximo de 05 (crlco,) dias úteis, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

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

5.355,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

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

entregue e o número do empenho orçamentário.

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número diDk\Pregão

da Ata de Registro de Preços e do empenho orçamentário. l \\
U

o número
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7.2 1 A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) dev aos se!;uintes
endereços

para

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

ov.br.

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à 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 justificativa;

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

de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela8.2.5. Por razões
Administração:

:â:{,:=m7.âi.!g:'.':=HÊ:g.'t%.ã,:E:E:l='" ', "*, -.'.« -"--"' ."
8.3. Pela DETENTORA. quando, mediante solicitação por escrito.
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

comprovar estar

h:imniiuEEI ix Hui:ug Hl#
Decido.

IH.H lli.llR ;li $1$1BÊ%$
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8.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem
8.2.5. será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-
se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preçosl

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.

iRilHHWwm mal
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 ÓRGÃO
GERENCIADOR.

iíÜ==mii,giiiuhaW $Hgx8K!:iuii



Prefeitur
11 RUi13U;R!;:l=leh:â".-"'

ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
impedir nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

ou

11 .gHSRHHR>g'muge;i==!m
l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no artigo 79 da Lei n' 8.666/93.

iiilXH31Rg:lR $ R 31:XÜBw:ái;

aplicação das sanções cabíveis.

iláãUT fUlgE? H XH E:gi13'g#
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

1 1.3. O ORGAO 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.

GERENCIADOR.

1 1.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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.

3.655/2017
U
/

#' '\
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Buono. 1235 - Centro - Jaguariúna -SP - CEP 1 3910-027
Fine:(19) 3867 9825 / 9757/ 9792 / 9801/ 9707/ 9780

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA: . ~

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLAUSULADÉCIMAQUARTA-VALORGLOBALESTIMADO: .. . . -A
14.1 . Dá-se à presente Ata de Registro de Preços.. o valor global estimaao ae Kb K» o-óoo,uu
(cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)., para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -VIGÊNCIA' . . .
15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
16.1. Na qualidade de ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de
Ciência e Notificação, conforme Anexo, relativo, se for o caso. à transmissão deste Processo
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

m mr:: nuui !:is : !;%=;1%:llq=®E'::'gm
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 só e
jurídico efeito. perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 24 dejulho de 2019

Rata de Cássia Magalhães Dias

Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete

coMcnciALUAN:ciLi& SILVALTDA
Rosa Mana Mangili da Salva
RG no. ll .284.682-8
CPF/MF sob n' 964.664.308-63

q
»

ME

Testemunhas:
'

a7

7



Prefeitura d
'==ãl;®illlHi;H;Klgh:i" .-"'

ANEXO
TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇAO

ORGPreg3o Presencial no 071/2019FEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA:

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de produtos de higiene - itens
e 02

01

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

processuais, conforme regras do Código de Processo Civill . . , .
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou, eietronico - ou teieiuíie uc
contatodeverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos aios do processo até seu julgamento final e consequente

b) Sepublicilçaoicaso 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,24 de Julho de 2019

GESTOR DQJ}Bg:ãQZENllD:8PE:
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 18-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial: Rua Candido Venturino, Ro 300

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3837-2888

SP

Jardim Venturini, Jaguariúna

Assinatura
8
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Departamento de Licitações e Contratos

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

PeloORGÃO GERENCIADOR:
Nome: Rita de Cássia Magalhães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete
RG n' 18.162.569-69 SSP/SP
CPF n' 1 07.734.898-35
Data de Nascimento: 1 5/07/1 968
Endereço: Av. dos Estados, n' 619. Vila D agostinho, CEP 13.274-170
de Valinhos. Estado de São Pauta
E-mail institucional:
E-mail pessoal: n3alilaeli11ilianen@
Telefone(s):(19) 3867-9724

no municipto

@ uarluna.sl
mail.com

Assinatura

PelaDETENTORA:
Rosa Mana Mangili da Salva
Cargo: Empresária
RG no. 1 1 .284.682-8
CPF/MF sob n' 964.664.308-63
Data de Nascimento: / /.
Endereço residencial: Rua Professor Luiz Chasine
13.487-009, no Município de Limeira -- SP
E-mail institucional: comercialmangili@gmail.com
E-mail pessoal: comercialmangili@gmail.com
Telefone(s): (19) 3452-3442 n

Assinatu ra: '' }4?S:s:3..3a:;.ê.....iE
L

/

n' 262, Jardim São Luiz, CEP


