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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 020/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE
PRODUTOS DE llIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Procedimento Licitatório n" 007/2022

Pregão Eletrânico n' 003/2022

O MUNICIPTO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica dc direito público interno, com sede na Rua
Alfrcdo 13ucno, n' 1 .235, Centro, inscrito no CNPJ/MF n' 46.4 1 0.866/000 1-7 1 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária dc Gabinete Sra. IWaria Emília Peçanha de Oliveira Silva, brasileira,
casada, portadora da Cédula dc Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, c inscrita no
CPF/MF n' 120.339.598-13, residente c doiniciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zcni, neste
Município de Jaguariúna, Estado dc São Paulo, doravante denominado simplesmente OliGAO
GERENCIADOR c dc outro lado a Einprcsa ADRIELSON FERREIRO PINlIEIRO, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n' 13.559.782/0001-45, com sede na Rua Juiz Danilo
Bcrtolim Précoma, 430/440, 13airro: Cidade Jardim, CEP: 83.035-340, no Município de São José dos
Pinhais, Estado do Paraná, rcprcscntada neste ato pelo Senhor Adriclson Ferrcira Pinheiro,
empresário, portador do RG n' 9.978.312-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF n' 062.147.409-65,
residente e domiciliado na Rua Carolina dos Anjos, n' 49, Pinheirinlao, CEP: 81.150-240, no
Município dc Curitiba, Estado do Parada, doravante denominada DETENTORA, têm cntrc si Justo
c acertado:

1. 0BJETO

1 . 1 . -- Registro dc Prcços dc Produtos dc Higiene e Descartáveis, lias quantidades e marcas abaixo c
especificações detalhadas no ANEXO l parte integrante do edital:

1.2. -- Os preços referidos acima são finais c irrcajustáveis, não sc admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas c custos, dirctos e indirctos, como também os lucros da
DETENTORA.

1.3. -- Dá-sc à presente Ata dc Registro de Preços, o valor global estimado de RS 34.600,00 (Trinta
e Quatro Wlil c Seiscentos Reais), para todos os efeitos legais.

2. DOTACÃO ORCAMEN'l'ÁRIA

2. 1 . -- Os recursos orçamcntários para

Preços correrão por conta das rubricas

)bjcto da contratação oriunda deste Rcgistro dc

f.Hlliã'~ lil:lEri=n« "':" ' "-
PINHEIRO:06 :=:1':gã'"-o";
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02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00
02.09.01.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00
02.09.0 1.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00
02.09.03.12.361.0014.2061 .3.3.90.30.00
02.09.01.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00
02.09.01.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Transferências c Convénios Federais
Transferências e Convênios Federais
Transferências c Convénios Federais

Vinculados
Vinculados
Vinculados

3. - CONDICÕES DE EXE(=U
FORNECIMEN'FO.

3.1. O compromisso dc fornccimcnto só estará caracterizado mediante recebimento:
DETENTORA, da Ordem dc Fomccimeilto cinitida pela Secretaria dc Educação.

pela

3.2. -- A partir do recebimento da Ordem de Fomccimento juntamente com Q Empenho, a
DETENTORA do preço rcgistrado deverá entregar o item solicitado no prazo máximo dc 7 (sete)
dias

3.3. -- As entregas dos itens Bobina Plástica Pilotada, Copo Descartável, Bobina Filme Stretch,
Guardanapo de Papel, llipoclorito dc Sódio, Papel Alumínio, Papel Toalha Intcrfolha c Toalha
de Papel(itens 5, 6, 7, 8, 15, 1 6, 17, 28, 31, 32 e 42) deverão ser feitas na Rua Amazonas, n' 1.470,
Jardim Alise, dc segunda à sexta-feira entre as 07:00 c 11:00 e entre as 12:00 e 15:00.

3.3.1. -- As entregas dos demais itens deverão scr feitas na Avenida Pacífico Moneda, n' 1.000,
Vargeão, de segunda à sexta-feira entre as 07:30 c lj:00 c entre as 12:00 e 16:00.

3.4. -- A DETENTORA da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens dc Fonlccimcnto
emitidas até a data do vencimento da Ata dc Registro dc Preços.

3.5. -- Com cxccção dos itens Pá dc Lixo, Pano dc Chão, Pano dc Prato, Vassouras c Rodos (itens 23,
24, 25, 34, 35, 44 c 45), os demais itens dcverão aprcsentar procedência, número dc lote, informação
dc validade impresso nas cmbalagcns c composição do produto.

3.5.1. O DAAE poderá solicitar, a qualquer momento, durante a execução do contrato, o
fomecilnento dc amostras dos produtos, scm ânus, para realização dc avaliação técnica da composição
c teste dc câiciência do produto.

3.6. A DETENTORA da Ata de Rcgistro dc Preços obriga-sc a substituir c remover, às suas
expensas, os itens em quc se veriHlcarcm vícios, defeitos ou incorrcções resultantes da fabricação ou
transporte inadequado.

4. VALIDADE DO REGISTRO DEPRECOS

4.1. Esta Ata dc Rcgistro dc
assinatura.

12 (doze) meses, a col)tar da data dc su%

Assinado de forma
ADRIELSON digital por

FERREIRA :HE='N
PINHEIRO:0 :!HEiRO:Oõ214740965

62 1 4740965 Dados; 2022.04.01
15:21:35 -03'00'
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5. CONDTCÕES DE PAGAMENTO

5. 1. -- A cada entrega do itclll registrado, a l)ETENTOliA cncalninhará Nota Fiscal eletrânica (NF-
e) ao e-mail , constando juntamente com re]atório de entrega a qua]
será conferida e vistada pelo âtscal c atesta c posterior envio à Secretária de Educação.

5.2. Devem scr indicados na Nota Fiscal Elctrõnica (NF-e): a descrição do objcto fornecido e sua
quantidade; os números do pregão, da ata dc rcgistro de preços c do empenho orçanlcntário
conespondentes ao fomccimcnto/prestação; os números da agência c da conta bancária cm quc o
pagamento deve scr realizado.

5.2.1 A conta bancária fomccida deverá estar no mesmo CNPJ da DETENTOli.A

5.2.2 Não será aceita a indicação dc conta poupança

5.3. -- O pagamento será cfetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Elctrõnica.

5.4. -- Havendo atraso no pagamcnto não decorrente dc falhas 110 cunaprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá correção monetária com
basc no IPCA-E, bcm como juros calculados na fora-na do artigo I'-F da Lci n' 9.494/1 997, incidentes
pró-ra/a /e//apor/s sobre o atraso.

5.5. -- Junto às notas fiscais, a DETENTORA apresentará os comprovantes de rccolhimcnto mensal
do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no fomccimento do
objcto, docunlcntos sem os quais nenhum pagamento será cfetuado.

6.-PENALIDADES

6.1. Pela inexccução total ou parcial desta Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá,
garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a
gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/1993 c art. 7' da Lei Federal
n' l0.520/2002:

6. 1 . 1 . -- Advertência, senapre quc forem constatadas irregularidades dc pouca gravidade, para as quais
tenha a DETENTORA concorrido diretamcnte;

6. 1.2. Multa, nas seguintes situações

6.1 .2.1 . -- Moratória dc 1% do valor da Ordem dc Fomccimcnto, por dia dc atraso injustificado em
realizar o fonlccinlcnto, até o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o quc será considerada
totalmente inadimplida a obrigação c aplicada cumulativamente a multa por inexccução total e
promovido o cancclal-ncnto da Ata dc registro dc Preços;

6. 1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta
fomccimcnto ou dc dcscumprimcnto dc
o cancelaincnto da Ata Rcgistro de Prcç.
expensas da DETENTORA.

do valor da Ata, cin caso dc inexecução total do
editalícia, hipótcsc cm quc será cfetivado

uízo da aquisição do objcto junto a terceiros às
Assinado de forma

ADRIELSON digital por

FEnREiRA fmE='~
PINHEIRO:O :~"nRO:Oó214Z409

62 1 4740965 Dados: 2022 04-01
15:21:55-03'00
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6. 1 .3 . -- Impedimento dc particip
prazo de até 05 (cinco) anos;

6. 1.4. -- Declaração dc inidoncidadc para licitar e contratar com a Administração Pública.

6.1 .4.1. -- Nos casos dc declaração dc inidoncidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido 02
(dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade quc aplicou a
penalidade, quc será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo prquízos resultantes, c
desde quc ccssados os motivos deter-ninantes da punição.

6.2. -- A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-s
assegurará o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA.

6.3. -- A penalidade dc multa poderá ser aplicada cumulativamente com as dcinais sanções

6.4. As multas aplicadas serão cobradas t\dnlinistrativamcnte, judicialmcnte ou descontadas de
eventuais créditos da DETENTORA.

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter dc sanção administrativa, não cximindo o
licitante/adjudicatário dc l-aparar os prol uízos quc seu ato venlla a acanctar à Prefeitura de Jaguariúna.

7. -- :

7.1. -- A Ata de Rcgistro dc Preços poderá scr cancelada, dc pleno direito, quando:

7. 1. 1 . -- A DETENTOliA não cutnprir as obrigaçõcs constantes da Ata de Rcgistro dc Preços;

7.1.2. -- A DETENTORA não fonnalizar a Ata decorrente do Rcgistro dc Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitul-a não acatar suas justinlcativas;

7. 1 .3. A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato dccorrclltc do Registro dc
Preços;

7. 1.4. Os preços rcgistrados se aprcscntarcm supcriores aos praticados pelo mercado;

7. 1 .5. -- Houver incxccução total ou parcial do contrato decorrente do Rcgistro dc Preços;

7. 1.6. -- Houver razões de interesse público devidamente motivadas c justificadas pela Secretaria dc
Educação;

7.1.7. -- Ficar constatado que a DP-TENTORA perdeu qualquer das condições dc habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

7.1.8. A DETENTORA
impossibilítada dc cuillprir
decorrente dc caso fortuito

?leão cm lícitacão c dc contratar ci i.raT:ÉitaçÇ
l D

c-á cm processo administrativo queess ai](

cimento dc item, comprovando encontrar- e1111)l a

,--.« n lvllln pín n Hp Taallnriúnn nejn

'o dc preços, cm Rinção dc fato supcrvenientc

Assinado de forma

ADRIELSON digital por

FERREIRA Êlii=EI.SON .;:..,Id.l
pl NI H F IRr).f) PiNHeiRO;Oõ21474

0965
621 4740965 Dados: 2022.04.01

15:22:14 -03'00
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7.1.8.1. -- A solicitação da DETENTORA para cancclanlcnto do preço rcgistrado deverá ser
formulada com antecedência mínima dc 40 (quarenta) dias, ficando facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

7.2. -- A comunicação do cai)cclanlento do preço registrado, nos casos previstos no subitcns anteriores

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante
aos autos quc deram origem ao Rcgistro dc Preços;

7.3. -- No caso dc sc] ignorado, inccl-to ou inacessível o endereço da DETEN'l'OrA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado dc São Paulo, por duas vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço rcgistrado a partir da última publicação.

8. FORO

8. 1. -- Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão propostas
as açõcs oriundas dc direitos e obrigações dcsta Ata dc Rcgistro dc Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado quc sda.

9. - CONSiOEliAÇQES FINAIS

9. 1. -- A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados c auxiliares, no quc
conccmc ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro dc acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos cm Lci, cm cspccial no que diz respeito às nomlas
do trabalho, previstas na Legislação Fcdcral (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do
Trabalho), sendo quc o seu descumprimcnto poderá motivar a aplicação dc multas por parte da
Prefeitura e/ou cancelamento da ata.

9.2. Para a execução desta Ata dc Rcgistro dc Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se conlproincter a dar a quem quer quc sda, ou aceitar ou sc comprometer a acatar dc quem quer quc
sqa, tanto por conta própria quanto por inten-nédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sda dc ronda dircta ou
indircta quanto ao objcto desta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou de outra forma a ele não relacionada, o
que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013,
regulamentada no Município dc Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/20 17.

9.3. Sc qualquer das partes, cm beneficio da outra, permitir, mesmo quc por oinissõcs, a
inobscrvância no todo ou cm parte, dc qualquer dos itens c condições desta Ata dc Rcgistro dc Preços
c/ou dc seus Anexos, tal fato não poderá liberar, dcsoncrar ou dc qualquer fornaa afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

9.4. -- Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR c DETENTORA, as partes assinarão Tendo dc
Ciência c Notiülcação, confonnc ANEXO IV, relativo à transmissão das informações constantes nesta
Ata dc Rcgistro dc Preços ao Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo.

d

9.5

prol
Pre-

do objcto, bcm como para dcflnir
integrada esta Ata de Rcgistro dc

anexos, os seguintes documentos:

ADRIELSON A""ündeí''m' .,:..i«sócH

FERREIRA ADRIELSON FERREIRO
PINHEIRO:062 1 47409

PINHEIRO:0 õ5
6214740965 ? !::Í?ãj..-..'
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a) Pregão Elctrõnico n' 003/2022; c
b) I'rocesso Licitatório n' 007/2022

E, por assim estarem justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente
Ata de Rcgistro dc Preços, cin 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só cjurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 01 dc abril dc 2022

Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Secretária dc Gabinete

Assinado de forma
digital por ADRIELSON

ADRIELSON FERREIRA FERREIRA
PINHEIRO:06214740965 PINHEIRO:0621 4740965

Dados:2022.04.01
15:23:06-03'00'

ADRIELSONFERREljtAPINlIEIRO
Adrielson Ferreira Pinheiro
RG n' 9.978.312-5 SSP-PR
CPF/MF n' 062.147.409-65

4 ,

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeiura do Município de jaguariúna
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rEKvionEcíÊXciAENOTíríCACÃO

Procedimento Licítatório n" 007/2022

Pregão Elctrânico n' 003/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA: ADRIELSON FERREIRA PINO-IEIRO
AliP N' 020/2022

OBJETO: Rcgistro dc Preços dc Produtos de lligienc e Descartáveis Item: 41

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de quc:
a) O custe acima referido, seus aditamentos, bcna como o aconlpanhanlcnto dc sua execução

contratual, estarão sujeitos a análise c julgamcnto pelo Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo,
cujo trâmitc processual ocorrerá pelo sistema cletrânico;
b) Podcrcnlos ter acesso ao processo, tendo vista c extraindo cópias das i-manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, ]ncdiante regular cadastiamcnto no Sistema dc Processo Eletrânico, cm
consonância com o cstabclecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) Além dc disponívcis no processo cletrânico, todos os Despachos c Dccisões quc vierem a scr
toldados, rclativamente ao aludido proccsso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cademo
do Poder Legislativo, parte do Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo, cin confornlidadc com o
artigo 90 da Lei Complementar n' 709, dc 14 dc janeiro dc 1993, iniciando-se, a partir dc então, a

contagcm dos prazos processuais, confonne regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo cletrõnico

do "Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das instruções
n' 01/2020, conforme ''Declaração(õcs) dc Atualização Cadastral" anexa(s); c

e) E dc exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanllamento dos ates do processo até seu julgamento final c consequente publicação; c
b) Sc for o caso c dc nosso interesse, nos prazos c nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos c o quc mais couber.

Jaguariúna, 01 dc abril de 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo BcrJlardcs Reis

Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

RESI'ONSÁVEL I'ELA HOMOLOGAÇÃO DO CERA'AN'IE
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Salva
Cargo: Secretária dc Gabinctc
CPF: 120.339.598- 13

A[)RIELSO Assinado de
N

forma digital
por ADRIELSON

FERREIRA FERREIRA
PINHEIRO:0621

PINHEIRO: 47409ó5

06214740 =#à:..OI
965 15;24;21 -os'oo'
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RESPONSÁVE[S OUE ASSINA[tAN'] O AJ U$ !]

PcloÓRGÃ0 GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Pcçailha dc Olivcira Silvo
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 120.339.598-1 3

PclaDETENTORA:
Nome: Adrielson Fcrreira Pinheiro

Cargo: Proprietário
CPF: 062. 147.409-65

Telefone:(41) 3588-1086/(4 1) 3384-2842/(4 1) 3079-6474
E-mail: a.f.p.enlbalaaens(ãhotnaail.com /

ADRIELSON A$sinadode forma

FERREIRA gÉ%I: pQrADRIELSON

[)ll\l b.]F]Pr).nA) ] PINFlEIR0;0621474096S
' Dados= 20?2.04.0T

L65..Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIA11QB
Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa

Cargo: Secretária de Educação
CPF: 25 1 .288. 1 1 8-08

Assinatura
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