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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 156/2019 PARA REGISTRAR PREÇO
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE

PARA

Procedimento Licitatório n' 1 05/2019
Pregão Presencial n' 071/2019

2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

BABYMED
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1 .3. Para todos os efeitos legais. para melhor caracterização do.objeto, bem como para definir

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraiaas- iriteyí aíllZ7o'a n'al.p.
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Registro de Preço, como se nele estivessem transcritos
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 071/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 1 05/201 9.

com todos os seus anexos, os

l T:lT U HEEh; ::*u
Secretaria de Educação.

previo 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

DETENTORA da Ata a preferência em igualdade de condições.

ã1:: 31 1T=E=HUH;==u!=«
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

lllig=B:=31='EH:lE:i:Robedecendo a ordem de classificação e
icipantes da Atam

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

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, 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 daÀcitação e na
presente Ata de Registro de Preços.

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

)
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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 Saúde;

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

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

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de
b.J ro r'' nq '

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

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-

$ilisll1lilp
6.2. O preço referido acima é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os
lucros da DETENTORA.

l .$H$W mç:ãi';= n;
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.

iedB: aos seguintes endereços

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 apresenta(ão da
Nota Fiscal Eletrõnica.
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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 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 mercador

8.2.5. Por razões de interesse
Administraçãol

público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. 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, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços-

Deaicio

IH'HElli.:X# 31MH ;lS: 3111ãE3:
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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 canceiauu u piuyu

registrado a partir da última publicação. / /rl/

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

+
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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 10' (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) anos;

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 cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

9 5 As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

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.

l

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 oRGÃO
GERENCIADOR.

$ .gãHãHHENg'nc:iãi':=!m
l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualqLlpÍ das ji?rmas
delineadas no artigo 79 da Lei n' 8.666/93. v/ ...,.Ç+'/

#
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aplicação das sanções cabíveis.

Ülà:==PElglB.l li$FÇUI E H:;zl;'ã%
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

'b

1 1 .3. O ORGÃO 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.

1 1.6. 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/

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. É
CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:

6
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9825 / 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

14.1. Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 8.740,00
(oito mil, setecentos e quarenta reais), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-VIGÊNCIA: , . . . . ...
15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados ae
sua assinatura.

H13:1iEIT R5 $gEHHB::aJ=;!:
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HIEK$3il H:l h!:i:::: !:% 1 8WS's:'sU
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 se e
Jurídico efeito perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,24 de Julho de 2019

Rata de Cássia Magalhães Dias
Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete

\

/

Ronaldo Claudino Vicente
RG N' 22.843.269-8
CPF/MF N' 1 14.094.278-62

Assistente de Gestão Pública

PitfeRuta do Munlçbb de Jaguanúm

?ícftitii:a do tf anicíplo de }a3uaritlna
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ANEXO
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ORGPreg;o Presencial Ro 071/201 9FEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA:RCV DO BRASILEIRELLI
ATA No: 156/2019 . . . ..
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de produtos de higiene -- item

08

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

lniii3i H U! bi:'=;,=:sE'«.'
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para

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

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

'b

\

Jaguariúna,24 de Julho de 2019

GESTORDOÓ
Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 1 8-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/10/1 974
Endereço residencial: Rua Candido Venturino

E-mail institucional: gçd!!ç@ias11aJ;!!!Dali

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

SP
n' 300 Jardim Venturini, Jaguariúna

:ov:bt
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Departamento de Licitações e Contratos

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

Pelo ORGÃO GERENCIADQR:
Nome: Rita de Cássia Magalhães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela Secretaria de Gabinete
RG n' 18.162.569-69 SSP/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 13.274-170
de Valinhos. Estado de São Paulo
E-mail institucional:

no município

aquariuna.s

PelaDETENTORA:
Nome: Ronaldo Claudino Vicente
Cargo: Empresário
CPF: 1 14.094.278-62
RG: 22.843.269-8
Data de Nascimento: 13/12/1 972
Endereço residencial completo: Avenida José Manoel Montouro, n' 24 -- Bairro
Crevelo -- CEP: 16.202-370. no Município de Birigui, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: rcvdobrasil(@hotmail.com
E-mail pessoal: licitacoes(@rcvdobr.com.br
Telefone(s):(18) - 3644.4218/ 99612.621 3

Jogo

Assinatu ra
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