
guariúna

Procedimento Licitatório Ro 223/20lg
Pregão Presenciam'112/2019

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1 1 . Registro de preços referente ao fornecimento eventual e parcelado de materiais
de limpeza, nas quantidades, especificações e marcas/fabricantes abaixo descritos n
demais especificações descritasno Edital. '' '' ''' ----'

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO l MARCA/FABRICANTE l
09 1.050 cx COPO DESCARTÁVELPARAÁGUA cOPOsUI  
10 350 cx COPO DESCARTÁVELPARAÁGUA cOPOsUI  
15 650 PCT ESPONJA DE AÇO(PCT.PEQUENO C/ 8 UN.) QLUSTRO  
18 600 MAÇ FOSFORO GABOARDI  
20 1.800 UN INSETICIDA AEROSOL ULTRA  
34 975 FD PAPEL HIGIÉNICO - FARDO COM 64 ROLOS QUALITE  
35 325 FD PAPEL HIGIÉNICO - FARDO COM 64 ROLOS QUALITE //
40 800 UN PROTETORSOLARFPS30 COSMODERMA
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.910-027
Fine: (19) 3867 9825 / 9757/ 9792/ 9801 / 9707/ 9780

Pre tei dura M0 VnicÍPIQ de Jaauariúna

1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste
Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárías no:
N' 02.03.01.04.123.0011.2058.339030.00 - Ficha 065 - TESOURO PROPRIO.

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' 1 12/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 223/2019.

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, a ser emitido pela Secretaria de Administração e Finanças.

2.2. A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho
orçamentário, a detentora do preço registrado deverá entregar os itens no prazo máximo de
05(cinco) dias úteis, no Almoxarifado da Central da Prefeitura. localizado na Rua Maranhão.
n' 2.203 - Loteamento Santo Antonio - CEP: 13.912-704 - Jaguaríúna / SP, das 08:00 às
12:00 e das 13:00 às 17:00, mediante prévio contato através dos telefones (19) 3867.3556 /
0QU/.'+0U0.

2.3. A entrega e
GERENCIADOR.

transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

2.4. 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 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUS.ULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR;
4.1. 0 0RGAO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e
os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

b) convocar. mediante correspondência
Registro de Preçosl

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 familiarização
das peculiaridades do Sistema de Regístro de Preçosl

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes
presente Ata de Registro de Preçosl

possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantesl
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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 os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria de Administração e Finançasl

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) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata de Registro de Preçosl

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

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 a aquisições futuras dos itens constantes em Cláusula 1.1 são:
Item 09. valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais), totalizando o valor de, R$
50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais)l Item 10, valor unitário de R$ 48,00
(Quarenta e oito reais), totalizando o valor de, R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais); Item 15, valor unitário de R$ 1,04 (Hum real e quatro centavos),
totalizando o valor de, R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais)l Item 18, valor
unitário de R$ 1,86 (Hum real e oitenta e seis centavos), totalizando o valor de, R$
1.116,00(Hum mil, cento e dezesseis reais); Item 20, valor unitário de R$ 4,44(Quatro
reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o valor de, R$ 7.992,00 (Sete mil,
novecentos e noventa e dois reais)l Item 34, valor unitário de R$ 45,00 (Quarenta e
cinco reais), totalizando o valor de, R$ 43.875,00 (Quarenta e três mil, oitocentos e
setenta e cinco reais)l Item 35, valor unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais),
totalizando o valor de, R$ 14.625,00 (Catorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais)l e
Item 40. valor unitário de R$ 6,41 (Seis reais e quarenta e um centavos), totalizando
o valor de. R$ 5.128,00 (Cinco mil, cento e vinte e oito reais), ofertados como lance
final pela DETENTORA, devidamente aprovados pelo ORGÃO GERENCIADOR, os

ais perfazem o valor global estimado de R$ 140.612,00 (Cento e quarenta mil,
seiscentos e doze reais).
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Rua Alfrodo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.910-027
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62 0s 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 de Administração e Finanças: indicando o
quantitativo do objeto entregue e o número do empenho orçamentário

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

0

7.2.1. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser
endereços eletrõnicos: 231rlHQDio@)iaquariuna.s

encaminhada
nv:U com

aos seguintes
copia 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.

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5. O pagamento será efetuado até o
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

30' (trigésimo) dia posterior á data de

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
IPCA-E para atualização monetária.

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
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8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Regístro de Preços ou não retirar o

justificativas vdieille rio prazo estaDelecldo, se a Administração não aceitar sua

8.23eEoslqualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro

mercador preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

Administraçãzoes de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condlçõesde habilitaçãoequalificaçãoexigidas na licitaçãol ' ' ' ' '''

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

ÊI il :ÊH=E:Fn:llE: H 'ãUEll
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.

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
da Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia da
interessada no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com

a gravidade da falta, nos/termos dos ans. 86 e 8i da Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7'

9 1.1 advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

de pouca
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9.1 .2. multa, nas seguintes situações

:$il !ÍI H$11

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

X$iE:ll)lãB l BUlli Hã IFH=?s=:'n

9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrati\fa nu
Judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA ------ v'-'-""a -.'u

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
--L2. óue Rumarão ser apiicaaas juntamente com as multas previstas no subitem

9.7. A penalidade previstas na cláusula 9.1 .2.3. serve como piso compensatório e não
impede que o ÓRGÃO GERENCIADOR pleíteíe indenização suplementar.

6
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

lliÚ R UE BIEt g :lBfHHis
delineadas no aN g0 79 da Lei n' 8.666/93.eços poderá se dar sob qualquer das formas

EB S 1l gllUHHHÊ $ gl%
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11.5. 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 no 8.666/93
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0
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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$
leaak bento e quarenta mil, seiscentos e doze reais), para todos os efeitos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1. Esta Ata de Registro de
contados de sua assinatura.

VIGÊNCIA:
Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-FORO:

assinadas, a tudo

Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

Secretária de Gabinete

LUANA BAIOCCHI GONCÁ[VÉgÊiRÊÜ
Luana Baiocchi Gonçalves
RG N': 41 .962.837-3 SSP/SP

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Municbio de Jaguariúna Prefeitura do Munidpio de Jaglwiúm
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TERMO OECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Procedimento Licitatório n' 223/2019
Pregão Presenciam'112/2019

E#sgrnaK'Ei*m5si'EgaKçg!'EÍEE." """-ú"
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de materiais de limpeza. itens

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

!i=Ê'ã!::g's?s::i=::z: :3Ü=PÜ:ãks:':: ;=!;1'.-.; ..
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação; anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

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

Jaguariúna, 27 de novembro de 2019

gE$1QB..Pg.ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Elisaníta Aparecida de Moraes
Cargo: Secretária Municipal de Administração e
CPF:135.754.518-50 '
RG: 21 .820.045-6 SSP/SP
Data de Nascimento: 21/07/1 971
Endereço: Estrada Municipal Miguel Tebar. 880 -
Nogueira-SP
E-mail institucional: gli$êD!!ê©2iaauariuna .st
E-mail pessoal: glj93D!!ê@hotmail.com
Telefone(s):(19) 3867-9794

Finanças

Sítio Novo

br

Cx. Postal 280 - Arthur

lov

Assinatura

9
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Res

Bela.QBgÃg.gEBENçiADOR:
Nome: Mana Ei+iiiia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF:120.339.598-13
RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódia, no 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional: 2ZylSlg!!gQg1199D!!!gnene(®iac
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3867-9724

13.912-464,Jaguariúna SP

P91aDETENTORA:

Nome: Luana Baiocchi Gonçalves
Cargo: Empresária
CPF: 370.128.798-82
RG: 41 .962.837-3 SSP/SP
Data de Nascimento: 27/02/1 992

8ã:3ãlÊ$sfg!:'i=J"
E-mail pessoal: luana(ã)rispelpapelaria.com.br
Telefone(s):(19)-- 3843.2221'

Bairro: Santa Fé, CEP
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