
®
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 154/2019 PARA REGISTRAR PREÇO
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE.

PARA

Procedimento Licitatório Ro 105/20lg
Pregão Presenciam'071/2019

om sede na Rua Alfredo
46.410.866/0001-71 neste

Paulo, doravante denominada DETENTORA
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Licitação

Pregão Presencial para Registro de Preços ii' 071/2019,
i vi i v \la l..l\#l lcl\rcaU

com fundamento na Lei
Federal no l0.520, de 17 de Julho de 20021..aplicalldo-se, subsidiariamente no que
couberem as d sposiç:es da Lei Federal no 8.6lf6 de 21 de Junho de 1993, e pela Lei
Compleme.ntar Ro 123/2006, alterada pela Lei Cnmpl-imentar no 147 de 07 de agosto
ae zu14 (Lei (geral das Micros e Pequení3s Empresas), e Decreto Municipal n'
2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir espet-ificadas.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com
Bueno, n' 1235 -- Bairro: Centro. inscrita nn r'NP l/R4F nO n

DO MUNICÍPIO DE

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

DESCARPACKSAÚDE

DESCARPACKSAÚDE
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1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste
Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárias Ro'
N' 02.09.02.12.365.0013.2059.3.3.90.30.00 - Ficha 148 - TESOURO PRÓPRIO.

1 .3. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata de
Registro de Preço, como se nele estivessem transcritos. com todos os seus anexos. os
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 071/2019;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 05/201 9.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.2.1. Os itens registrados deverão ser entregues conforme quantidades solicitadas através
de Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo 'empenho, a ser emitida pela
SecretariadeEducação. ' ' ' "-- '

2 2.2 A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho
orçamentário, a detentora do preço registrado deverá entregar o item no prazo máximo de
07 (sete) dias, no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Rua Maranhão. 2203 -- Bairro
Capotuna, com o Sr. André, de segunda a sexta feira, das 08:h00 às 1 6h00, mediante contato
prévio 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.

     
5 1500 cx

LUVAS DESCARTÁVEIS PÀkÃÍãÕêE6iMERTÕ
Não çiiúrgica; fabricada em látex 100% bonncha

natural; Tipo não estéril; Ambidestra; resistente: com

tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão l .S AQL;Imnemleável a áolla p nntrr\ç nil anr- c-,.,..=.;. .:..Impenneável a água e ouros fluídos;' Superfície lisa;'"rv--vu'v- a agua ç uuuos iiuiaos; õupenlcie lisa;
Punho com bainha. Produto dc uso único. PÓ Bio
absorvível atóxico. Material utilizado para proteção cm
procedimentos não invasivos. Material 'descartável.
Contendo registro na ANVISA e exigências da RDC n
05-CA e lote impressos no punho. Data de fabricação.'p-u--'= llu puniu. Bala ue iaoncaç
Caixas com 100 unidades. -- Tainanhn = M

DESCARPACKSAÚDE

6 4500 cx

LUVAS DESCE.RTÁVEiS iiÀiili'MÕêilijiMÊNj6
-- Não cirúrgica; fabricada em látex 100% borracha
natural; Tipo não estéril; Ambidestra; resistente; com
tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1 .5 AQL;
Impermeável a água e ouros fluídos; Superüçie lisa;w'p'-"-'ç- a agua ç uuuos nuiaos; buperlicie lisa;
Punho com bainha. Produto de uso úúco. PÓ Bio
absorvível atóxico. Material utilizado para proteção em
procedimcntos não invasivos. Material descartável

Contendo registro na ANVISA e exigências da RDC n
05-CA e lote impressos no punho. Data de fabricação
Caixas com 100 unidades. -- Tamanhn : G

DESCARPACKSAÚDE
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FIÁUSULA.TERCqRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ORGAO GERENCIADOR
DETENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

e a

CLÁUS,ULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a: ' '' ' '------ -
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classifica''ão e
os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; ' ' ' ----

FRegistro derP mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

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 familiariza''ão
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; ' ' '' ' ' - -----

e)ecomunlcar aos giestorespreçogrgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

presente Ata de Registro de Preços ente das condições ajustadas no edital da licitação e na

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preços;

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

em tida pe a Secretaria de Saúdelo(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

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

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

2. provxidenc ar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
Prof'nn IAuuK referentes ãs condições firmadas na presente Ata de Registro de
2

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

imentação
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Departamento de Licitações e Contratos
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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. ' '

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1 . Os preços para o fornecimento futuro dos itens constantes em Cláusula 1.1 são: Item
03, valor unitário R$ 16,27 (dezesseis reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor de,
R$ 32.540,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta reais); item 04, valor unitário R$ 1 6.27
(dezesses reais e vinte sete centavos), totalizando o valor de R$ 73.21 5,00 (setenta e três mil'.
duzentos e quinze reais)l item 05, valor unitário R$ 16,27 (dezesses reais e vinte sete
centavos), totalizando o valor de .R$ 24.405,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais);
item 06, valor unitário R$ 1 6,27 (dezesses reais e vinte sete centavos), totalizando o valor de
R$ 73.215,00 (setenta e três mil, duzentos e quinze reais) e item 07, 'valor unitário R$ 1 6.27
(dezesses reais e vinte sete centavos), totalizando o valor de R$ 24.405,00 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e cinco reais), ofertados como lance final pela DETENTORA. devidamente
aprovada pelo ORGÃO GERENCIADOR, os quais perfazem o valor global estimado de R$
227.780,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta reais).

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.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Nas entregas dos itens solicitados através do empenho orçamentário realizado e
encaminhado à DETENTORA da Ata, a mesma emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual
será rubricada pela Secretária Municipal de Educação, indicando o quantitativo do objeto
entregue e o número do empenho orçamentário.

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

o numero

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

Qy: br e seduc(â)iaauariuna.SD.aov.br.

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.

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 Fiscal Eletrõnica.

7.6. Junto às notas fiscais a DETENTORA apresentará os comprovantes de recolhimento
mensal do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no
fornecimento do objeto. documentos sem os quais nenhum pagamentoserá efetuado.
7.7. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá correção
monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios,
à razão de 0.5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore', em relação ao atraso
verificado. Como referência poder-se-á aplicar o

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE

4



casos dea de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2. 1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preçosl

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 mercado;

Administraçãrazões de interesse público devidamente motivadas justificadas pela

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

da Ata perdeu qualquer das

H.=:ã:.:5:EU:R;!:;U..=Ui; .H:g:.!o:,H'''' ''"-''".. estar

EiMll: SB&HE 3H#

l#álU:lãEHãá E S:R gXB:
K H E$1i lllBS::m=JT.:m

:l:EH R RELI : !::â:'m: n :::âm'='sEi:
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

/9.1 .1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de nOUC8 nra\ridad
as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente' ' ''' Qr-''- y-u--uauu

para

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:
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judicialmentet ou descontadas dos créditos da DETENTORA cobradas administrativa ou

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

9 7. Asopenalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa não
GERENC ADOR ae reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao'ÓRGÃO

g
CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

delineA re:llo aoida Ata deei Ro 8 tro6de .Preços poderá se dar sob qualquer das formas

li=Hm.3BHgH li glãl lwJ::i:
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1 1 .3 0 ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer
entregues. a ao oqeto aeste, mediante o pagamento único e exclusivo daquees já

il:eÜU.E==STEB=ligiã=
1 1 .5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obriga''ões assum;''--
[oaas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação '' "vu" '-"ou----uao

1 1.6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93. que
regulamenta as licitaçoes e contratações promovidas pela Administração Pública.

:t+U:!!A DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÂ0

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:
14.1 . Dá-se à presente Ata de Registro de Preços o valor global estimado de R$ 227.780,00
(duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta 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

CLÁUSULADÉCIMASEXTA-DO
16.1. Na qualidade de ÓRGÃO
Ciência e Notificação, conforme
perante o Tribunal de Contas do

de
!sso

7



CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-FORO:

Úii SAIR HEllilEI W :='i==

iE nElE llZIHE ii! :=':i=
Jaguariúna,24 de Julho de 2019

Ludano S. C. deAnüjo
AssistenB de Gestão Pública

?i.;:;..,. do Huai$io de jiBüriha

Rafael Belluco quer'rim
Assisünte de Gestão púbLIca
Riã; do HunidPio deliluüüai
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ANEXO

TERMO OECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0

gMZ3ÊsRneglgt!:n:i.opEP«
OBJETO: Fomecimento eventual e parcelado de produtos de higiene - itens: 03,

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol anhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o.que mais couber.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

Jaguariúna, 24 de Julho de 2019

:l:: lIRa :!ig.E:'H=:;E-
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial: Rua Cândida Venturino

Ej-m'jl in;tit«io«l: :'d:K@j:g:«]:;::: « «« b-
. çl!$Pçb9DiDi@hotmail.comE-mail pessoal: crês

Telefone(s):(19)3837-2888
Assinatura:

n' 300, Jardim Venturini, Jaguariúna
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Esla9BgÂg.gERENCIADOR:
Nome: Rata de Cáséia Maga hães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete
RGn'18.162.569-69SSP/SP ' ' --- -'-
CPF n' 107.734.898-35
Data de Nascimento: 1 5/07/1 968
Endereço: Av. dos Estados, n' 619, Vila D'agostinho CEP 13 '>wJ 4vn
deValinhos,EstadodeSãopaulo' '''' "'''--' 'v'-''
E-mail institucional:É 1: ':1 '"'- '''' anuna.SD.aov.br
E-mail pessoal: gBriaemilianene
Telefone(s): (19) 386?l-9724

no município

a yanuna.s

Assinatu ra

Eel4DETENTORA:
Nome: Fernanda Benedita
Cargo: Vendedora
CPF: 272.489.028-02 RG:
Data de Nascimento: /
Endereço comercial
Era, CEP: 13.348-263.
E-mail institucional:
E-mail pessoal: fernanda
Telefone(s): (19) -- 3825.3:

Miranda de Gaspari

.332.599.208
/

Distrito Industrial Nova
de São Paulo.

Assinatura


