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Procedimento LicitatÓrio Ro 223/20lg
Pregão Presencialno112/20lg

Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as cláusu asa seguirespecificadas. '' ' '''

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda
deste Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárias n':
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 aennlr procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
integram esta Ata de Registro de Preço, como se nele estivessem transcritos.
todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 112/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 223/2019.
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.g10-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. :0 item constantes em Cláusula 1.1 deverá ser entregue conforme quantidade
solicitada através de Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho
orçamentário, a ser emitido pela Secretaria de Administração e Finanças.

2.2. A parti.r 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 - Jaguariúna / SP,

das 08:00 às56 / 3867.4805. 00 às 17:00, mediante prévio contato através'dos telefones

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

2.4. 0 0RGÃO 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.

CLÁUSULA 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 classificação
e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

b) convocar, mediante correspondência
Registro de Preços;

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
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

objetivando a

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 participantesl

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 fornecime
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pele Secret Oiaem somltadoanãs prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

d) Prnecer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço. conforme descrito no item 2.2.1

làRaAO GERENCIA ta correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
Preçosl OR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencídasl
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

o número

7.2.1 . A Nota
eletrõnicos:
sec.financas-

Fiscal eletrõnica (NF-er;.deverá ser. encaminhada aos seguintes endereçosa 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 30'(trigésimo) dia posterior á data de apresentação
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SIÁUSULA ORAVA ' RE?CISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

casos de egislro ae 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 justificatlvat

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

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

Adro nistraçãrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

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

da Ata perdeu qualquer das

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

comprovar estar

h.Ü=XUisl=ll?E l?l:BEUHS Hã
0

8.4. A Administração poderá, a seu critério, convocar. pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do edital, para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços,
desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela DETENTORA

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 ore
registrado a partir da última publicação.
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

as quais tenha ai DE eENTOque concorrido d retameinregularidades de pouca gravidade
para

9.1 .2. multa. nas seguintes situações

IÍ ilEl?lil 1: ã1:1311f IZH3 : *:s:;*:
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9 2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
MunicípiodeJaguariúna, peloprazodeaté05(cincojanost ' "-'--
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prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição

9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA

cobradas administrativa ou

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subítem 9 1 .2

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

9.8. O descumprimento parcial ou total, por uma
correspondam, não será considerado
de caso fortuito ou de força maior,
ou de força maior, verifica-se no fato
impedir. nos termos do parágrafo único do art. 393

das

P
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Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.g10-027

Fine:(19) 3867 9825/ 9757/ gj92/ 9801/ 9707/ 9780

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

e12.eadrs:lao aoida Ataa ee no 8 tro6de .Preços poderá se dar sob qualquer das formas

lliãH31.1Xg; XH llH :l:lXTg$ J: i:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

aplicação das sanções cabíveis

1 1 .2. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente pela entrega do objeto. danos e
prejuízos que ela venha diretamente ou indiretamente a provocar ou causar para o ÓRGÃO
GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. ' ' ' -'

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

entregues. ' '

1 1 .4. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue
que não atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização, o

GERENCIADORos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ónus para o ORGÃO

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
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

que

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA-DA
12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem
doação. compensação. vantagens financeiras ou benefícios de
forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata de
ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda,
da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Muí
3.655/2017

}-
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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 valorglobal estimado de R$ 2.217,50
(Dois mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

1 5.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses. contados de

Hlil H i BlglgEnHR:i:.#=;!:
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

Fernanda Benedita Miyânda de (Raspgfi
RG N': 32.599.208-3 S.bP/SP
CPF/MF N': 272.489.0ê8-02

:ÊLl-Epp

Assistente de Gestão Públim

Prekltura do Munlüpio de hguariúna
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

Procedimento Licitatório no 223/20lg
Pregão Presenciam'112/20lg

gÉifl11g.mETe!?ledos:.j:R.EfEiTURA DO Município DE JAGUARillNA
XT A N': 229/2019. VAS OESCARTAVEIS E LIMPEZA EIREU . EPP.

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de materiais de limpeza. - item: 17.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

!àE::F:od=i: :!:=:;T ,=EF:=Ê=T:\=!=E'mP;'; ' '.,'".-';';,
Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

gESIQB..Pg.êBgAO/ENTIDADE:
Nome: Elisanita 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 -

E-mail institucional: S!!$alilila@iagua duna .si
E-mail pessoal: gli$g!:!!!ê@hotrTlail.com
Telefone(s):(19) 3867-9794

Finanças

S ítio Novo

br

Cx Postal 280 - Arthur

ov

Assinatura

8
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E91a.QB94g.gEReNciAooR:
Nome: Marca EFiiiÍia Peçanha de Oliveira Silvo
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 Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP
E-mail institucional: gggCglg1l90]gl@9[DHBnene@ia(
E-mail pessoal: [llg!:iggl11111igrlg!:!g@Qma l.com
Telefone(s): (19) 3867'-9724

13.912-464,Jaguariúna
uanuna.se.aov br

SP

EglaOETENTORA:

Nome: Fernanda Benedita Miranda de Gaspari
Cargo: Vendedora
CPF: 272.489.028-02
RG: 32.599.208-3 SSP/SP
Data de Nascimento: 13/1 1/1976
Endereço residencial completo: RçJ;2r''Aparecido Brás. no 193

EnF' ::iE:gÊÊ3[ãW H=U::=;=,Ui=lE'lÉ:'g=,.E';"''
E-mail pessoal: fernanFa.f9+1$1gjiaef@hotmail.com
l eieTone(s):(1 9) -- 3011q?igqgggljg4/ 3825.3534/ 39/ 971 35.9229

Assinatura

\.
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