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Procedimento Licitatório Ro 223/201 9
Pregão Presencialno112/2019

.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público
nterno com sede na Rua Alfredo Bueno, no 1235 -- Bairro: Centro'' nscrita no CNPJ/MF

município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
ORGAO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa NASAD LIMP COMERCIAL LTDA.
ME , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob no 13 719.263/0001.05
'com sede na Rua Marcelino Pares Barbosa, n' 105, Bairro: Jardim lpaussurama. CEP:
13.060-822, no Município de.Campinas, Estado de São Paulo, representada neste ato oor
seu Proprietário Senhor Adilson Pereira de Sousa, brasileiro casado, empresário.
ponaaor do RG n' 22.675.789-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob Ro 137.510.888-30.

Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993, e pela Lei Complementar no 123/2006. alterada
pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014(Lei Geral das Micros e Peauenas

Empresas).. e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as' cláusulas a 'seguir Pespecificadas
cláusulas

CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO

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 12/2019:
b-) Procedimento Licitatório n' 223/201 9. $
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!LÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

iü isi ãxuilüi : :!:l:

GERENCADOR.e transporte do obleto não terão nenhum ónus para o ORGÃo

IÊHHE :$1H lilÜI i
1: 3 HllH :ll;:W : .,

CLÁUSULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR-
4.1. O ORGAO 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

Registro derpmedEnte correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

re"istradosir.eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
penalidadesl ii ue aaequaçao as novas condições de mercado, e de aplicação'de

d) realizar, quando necessário. prévia reunião com os licitantes
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

objetivando a

e) comurAtar aos gestores Prsçjosiãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

e) acprepenhaAe fiscal zaisoo de PFlleços o das condições ajustadas no edital da licitação

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 fornecimento; ll'o
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c) entregar o item solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
pela Secretaria de Administração e Finançasl '' '- ---- --'"--''

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

f) providenciar a imed ata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo

Preçosl vl uvK reTerenles as condições firmadas na presente Ata de Registro de

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

documentação

lã XIU:lUl::lB pâ:
GERENCIADOR e/ou a terceiros,

as na execução das obrigações

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

:=.:m==Hi:.z=7.s.:'=ã;]==e= .:ã%=*='Ti]i:E*g!] E

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Prendo
daAtade RegistrodePreçosedoempenhoorçamentário. ' ' -'''

o número

7.2.1 . A Nota
eletrânicos: Fiscal e etrânica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços

para
Ballal111m:gaaQvA. '

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 efetívados os pagamentos.

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

7.6. Junto às notas fiscais a DETENTORA
mensal do FGTS, do INSS e do
fornecimento do olãeto,

Y'
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Departamento de Licitações o Contratos

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

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direitonos casos de: ' '' '

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO. quando

8.21. A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro der'reçosl '

8.22 A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração
justificativa; '

ou não retirar o
não aceitar sua

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro dei''reços; '

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

Administraçãol es de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

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

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

8.3.1 . A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser
formu ada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as
razões do pedido. ' '

8.4. A Administração poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes
c assificadas 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 regístrado, 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

4

r
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca '-raxridade Rara
as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente' ' '' ' r---- u'---'-'-vv, f'a-a

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

liZHE ãSÍ ã :fHg H: :*:sÊ;;'E=

i:lE:l KEEGlgSEH lgBH !iH
9=2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
UunicipiodeJaguariúna, peloprazodeaté05(cinco)anosl ' ' ' "-'--

IÊ l:ããg IHT: ãXF :.==:s*r:,=u'

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 subitem 9.1 .2.

9.7. A penallclade previstas na cláusula 9.1 .2.3. serve como piso compensatório e não impede
que o ORGAO GERENCIADOR pleiteie índenização suplementar. ' '' '''' ' ''-- "'-r"'

,É.
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

delineadas no artigo Ataa Le na 8 666/93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas

lâ=X=.IBg: HHEgg gSEllwJ ãi:

@â;m,:
1 1 .3 0 ÓltGAO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer
entro ues. ao oojeto aeste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já

}
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
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que

!LÁU:ULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0

vVVf Ú- \.r l l .

#.
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alftedo Buono, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.910-027
Fome:(19) 3867 9825/ 9757/ gj92/ 9801/ 9707/ 9780

Pre Jaauariúna

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$ 19.075 00
(uezenove mil, setenta e cinco reais), para todos os efeitos legais. ' ' ''''
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

sua assinaüira. e Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de

ggl UEn % glm u;m;!:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

ãii Z BI lil ;=XWEs!'BW

ã :Bg HRH lllg !E iís
Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

Secretária de Gabinete

Testemunhas

Assistente de Gestão Púbtia

Preíertura do MuntcbiQ de Jaguartúna

Pnfeiün do Munidpb de jagualiúna
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

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

EB=FmÚHElgEâP?WE-' -: '".-"--.~"
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de materiais de limpeza. -- item 19

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

consonância com o estabelecido na Resolução no 01/201 1 do TCESp:

d) Qualquer alteração de endereço : residencial ou eletrõnico -- ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol 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$!QB..DQ.gRGAO/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 -
Nogueira-SP
E-mail institucional: gligg11ilB@iagyariuna.SD.aov
E-mail pessoal: gljSê!!ilgC@hotmai .com
Telefone(s): (19) 3867-9?êi

Finanças

Sítio Novo

br

Cx. Postal 280 - Arthur

Assinatura
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Pela9BgÃQ.gERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçant a de Oliveira Sirva
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: ggçl:glgrlêQgltlê9111ügnene
t:-mail pessoal: QgClêgQlj!!êlaenQ(@qmail com
Telefone(s): (19) 3867-972Ü

a
13.912-464,Jaguariúna SP

EelaDETENTORA:
Nome: Adilson Pereira de Sousa
Cargo: Empresário
CPF: 137.510.888-30
RG: 22.675.789-4 SSP/SP
Endereço residencial completo: Marcelino Pares Barbosa
lpaussurama, CEP: 13.060-822, no R4unicípio de Campinas
E-mail institucional: nasadlimp@nasa&limp.com.br
E-mail pessoal: nasadlimp@llgsadlimpNçom.br
Telefone(s): (1 9) -- 3203.57ãq \

À

Marcelino Pares n' 105, Bairro: Jardim
Estado de São Paulo.

Assinatura

/

/

/


