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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 023/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Procedimento Licitatório n" 007/2022

Pregão Eletrânico n' 003/2022

O i\lUNICIPIO DE JAGUARIUNA, pessoa .jurídica dc direito público intimo, com sede na Rua
Alfredo BuCHo. n" 1 .235. Centro, inscrito no CNPJ/MF n" 46.4 1 0.866/000 1-71 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária dc Gabinete Sra. l\'leria Emília Peçonha de Oliveira Silvo, brasileira,
casada, portadora da Cédula dc Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no
CPF/MF n' 120.339.598-13. residente e domici]iada na Rua Custódio, n" ]27, Jardim Zeni, neste
Município dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo. doravante denominado simplcsmcntc ORGAO
GERENCIADOR e dc outro lado a Empresa CASA DA SOGRA CONIERCIO VAREJISTA
LTDA, pcssoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n" 13.021.891/000]-04, com sede na
Rua Edson Dutra Barroco, n' 1.135, Alto da Esplanada. CEP: 14.350-000, no Município dc
Altinópolis, Estado de São Paulo. representada neste ato pelo Senhor Aluno Paulo Barboza,
empresário, portador do RG n' 22.729.437-3 c inscrito no CPF/MF n" ]36.586.258-56, residente c
domiciliado na Rua Edson Dutra Barroso, n' 1.135, Alto da Esplanada, CEP: 14.350-000, no
Município de Altinópolis, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA, têm entre si
.justo c acertado

1.-0BIETO

1. 1 . -- Registro de Preços de Produtos de Higiene e Descartáveis, nas quantidades e marcas abaixo e
especificações detalhadas no Al\EXO l parte integrante do edital:

1 .2. Os preços referidos acima são finais c irrcajustávcis, não sc admitindo qualquer acréscimo,
estalido incluído no mesmo todas as despesas c custos, diremos c indirctos, como também os lucros da
DETENTORA.

1 .3. -- Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de RS 1 6.900,00 (Dezesseis
l\lil e Novecentos Reais), para todos os efeitos legais

2.-DOTACÃO ORCA)TENTARIA

2. 1 . -- Os recursos orçamentários para pagamento do objcto d:
Preços con-ergo por conta das rubricas orçanlcntárias:

ida deste Registro dc

02.0g.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00 - Tesouro
02.09.0 1.1 2.365.00 13.2068.3.3.90.30.00 -- Tesos ro
02.09.0 1.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 -- Tesouro
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02.09.03.1 2.361 .0014.2061 .3.3.90.30.00
02.09.01.1 2.365.0013.2068.3.3.90.30.00
02.09.01.12.365.0013 .2069.3.3.90.30.00

Transferências e Convênios Federais -- Vinculados
Transferências e Cona,ênios Federais -- Vinculados
Transferências e Convênios Federais Vinculados

3. coNoiCõrs D
FORNECINIENTO.

3.1. -- O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento.
DETENTORA, da Ordem dc Fomccimcnto cnlitida pela Secretaria dc Educação.

pela

3.2. - A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento .juntamente cona o 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 Picotada, Copo Descartável, Bobina Filme Stretch,
Guardanapo de Papel, Hipoclorito de Sódio, Papel Alumínio, Papel Toalha Intei'folha e Toalha
de Pape[(itens 5, 6, 7, 8,]5, 1 6, 1 7, 28, 31,32 e 42) deverão ser feitas na Rua Amazonas, n" 1.470,
Jai'dim Alice, de segunda à sexta-feira entre as 07:00 e 1 1:00 e entre as 12:00 e 15:00.

3.3.1. -- As entregas dos demais itens deverão ser feitas na Avenida Pacífico l\loneda, n
Vargeão, de segunda à sexta-feira entre as 07:30 e 11:00 e entre as 12:00 e 16:00.

l.ooo,

3.4. A DETENTORA da Ata fica obrigada a cumprir intcgraln)ente as Ordens dc Fonlccimcnto
emitidas até a data do vencimento da Ata clc Registro dc Preços

3.5. -- Com exceção dos itens Pá dc Lixo, Pano de Cllão, Pano de Prato, Vassouras e Rodos (itens 23,
24, 25, 34, 35, 44 e 45), os dcnlais itens deverão apresentar procedência, número dc lote, informação
dc validade impresso nas embalagens c composição do produto.

3.5.1. - O DAAE poderá solicitar, a qtlalqucr momento, durante a execução do contrato, o
fomccimcnto dc an[ostras dos produtos. scn] ónus, para realização dc avaliação técnica da composição
e teste de eficiência do produto.

3.6. A DETENTORA da Ata dc Registro dc Preços obriga-sc a substituir c remover, às suas
expensas, os itens enl que se verificarem vícios. defeitos ou incorreçõcs resultantes da fabricação ou
transportclnadcquado

4. VALIDADEDO REGISTRO DEPRECOS

4.1. -- Esta Ata dc Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

5 CONDICÕESDEPAGANTENTO

5.1. -- A cada entrara do item registrado. a DETENTORA encaminhará.Dota Fiscal eletrânica(NF
e) ao e-mail , constando .juntamente comi rêttqorio de entrega a qual
será conferida c vistada pelo fiscal c atesta c posterior envio à Sccrctãn\dc E(Ncaçao :kTly ::-
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5.2. -- Devem scr incllcados na Nota Fiscal Elctrõnica (NF-e): a descrição do ob.loto 6omccido c sua
quantidade; os números do pregão, da ata de registro de preços c do empenho orçamcntário
correspondentes ao fornecimento/prestação; os números da agência e da conta bancária em que o
pagamento deve scr realizado.

5.2.1 A conta bancária fomccida deverá estar no mesmo CNPJ da DETENTORA

5.2.2 Não será aceita a indicação dc conta poupança

5.3. -- O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data dc apresentação da Nota
Fiscal Eletrânica.

5.4. -- Havendo atraso no pagamento não decorrente dc falhas no cumpriincnto das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá correção monetária com
base no IPCA-E, bcm como.juros calculados na forma do artigo I'-F da Lci n' 9.494/1 997, incidentes
pró-lula lempolis sobxc o altaso

5.5. -- Junto às notas fiscais, a DETENTORA apresentará os comprovantes de recolhimento mensal
do FGTS, do INSS c do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no 6omecimcnto do
ob.loto, documentos scm os quais nenhum pagamento scrá cfctuado

6.-PENALIDADES

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

6. 1 .1 . -- Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a DETENTORA concorrido dirctamcntc:

6.1 .2. - N4ulta, nas seguintes situações

6.1.2.1. - Moratória dc 1% do valor da Ordem de Forncciinento, por dia dc atraso injustinlcado cm
realizar o fonleciinento, até o 10" (décimo) dia corrido do atraso, após o que será considerada
totalmcntc inadimplida a obrigação c aplicada cunlulativamcntc a multa por incxccução total c
promovido o cancelamento da Ata dc registro dc Preços;

6.1.2.2. -- Rcilluncratória dc 30%(trinta por cento) do valor da Ata, cm caso dc incxccução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado
o cancelamento da Ata Rcgistro dc Preços, scm prejuízo da aquisição do objcto .junto a terceiros às
expensas da DETENTORA.

6.1 .3. -- 1inpcdimcnto dc participação cm licitação c dc contratar com o Município dc Jaguariúna, pelo
prazo dc até 05 (cinco)anos;

6. 1 .4. -- Declaração dc inidoncidadc para licitar

Assinado de forma
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6).1 .4.1. -- Nos casos de dcclaração dc inidoncidadc, a empresa penalizada podcrá, após decorrido 02
(dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade quc aplicou a
penalidade. que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo pre.juízos resultantes, e
desde quc ccssados os motivos determinantes da punição

6.2. -- A aplicação dc qualquer das penalidades prcvistas realizar-sc-á em processo administrativo quc
assegurará o contraditório c a ampla defesa à DETENTORA

6.3 A penalidade dc multa poderá scr aplicada cumulativamente com as demais sanções

6.4. -- As multas aplicadas serão cobradas administrativamente, .judicialmente ou descontadas de
eventuais créditos da DETENTORA

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo o
licitantc/adjudicatário dc reparar os prcluízos quc scu ato venha a acarretar à Pre6citura dc Jaguariúna

7.

7.1 A Ata dc Registro dc Preços poderá ser cancelada. de pleno direito, quando

7.1.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços

7.1.2. A DETENTORA não formalizar a Ata decorrente do Rcgistro dc Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas .justinlcativas;

7. 1 .3. -- A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de
Preços;

7.1.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

7.1.5 Houver incxccução total ou parcial do contrato decorrente do Rcgistro dc Preços

7. 1 .6. -- Houver razões dc interesse público dcvidamcntc motivadas c .justificadas pela Secretaria dc

Educação;

7.].7. - Ficar constatado quc a DETENTORA perdeu qualquer das condições dc habilitação c
qualificação exigidas na licitação;

7. 1 .8. - A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento dc item, comprovando encontrar-sc
impossibilitada de cumprir as exigências da ata de regisLro de preços, cm fimçào de fato superveniente
decorrente dc caso fortuito ou força maior.

7.1.8.1. - A
formulada co]
aplicação das

cancelamento do preço registrado deverá ser
à Administração a

pedido.
ALbiNO :;1==fil?ÍPAULO PAULO

BARBOZA:l asó

3658625856? ;g:liÍ?ã;'"."
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7.2. -- A comunicação do cancelamento do preço rcgistrado, nos casos previstos no subitcns anteriores
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso dc rccebinlento, .juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao Rcgistro dc Preços;

7.3. -- No caso dc ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial clo Estado dc São Paulo, por duas vezes consecutivas,
considerando-sc cancelado o preço rcgistrado a partir da última publicação.

8.-FORO

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

9. - CONSIDERACÕES FINAIS

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

9.2. -- Para a execução desta Ata de Registro de Preços. nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
sc comproiTlctcr a dar a qucm quer quc sc.ja, ou aceitar ou sc comprometer a acatar dc quem quer quc
seja, tanto por coma própria quanto por intermédio de outrem. qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sc.ja de forma direta ou
indircta quanto ao objcto desta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou dc outra forma a clc não relacionada, o
que deve ser observado, ainda. pelos gestores c fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013.
rcgulamcntada no Município dc Jaguariúna pelo Decreto n" 3.655/20 1 7

9.3. Se qualquer das partes, en] beneficio da outra, permitir, ]llesmo que por omissões, a
inobscrvância no todo ou em parte, dc qualquer dos itens c condições desta Ata dc Rcgistro dc Picços
e/ou dc seus Anexos. tal fato não poderá liberar, desoncrar ou dc qualquer forma afetar ou prqludicar
esses mesmos itens e condições, os quais perlllancccrão inalterados, como se nenhuma tolerância
hotivcssc ocorrido

9.4. -- Na qualidade de ORGAO GERENCIADOR e DETENTOR.A., as partes assinarão Termo de
Ciência c Nota ficação, con forme ANEXO IV, relativo à transmissão das informações constantes nesta
Ala de Registro de Preços ao Tribunal de Contas do Estado cle São Paulo.

9.5 Para todos os efeitos legais, para naclhor caractc
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
Preço, como sc nele estivessem transcritos, com todos o:

do objcto, bcm como para deHlnir
de Registro de

seguintes documentos:

a) Pregão Eletrõnico n" 003/2022; e
b) Processo Licitatório n' 007/2022.

ALTINO Assinado de forma

PAULO :=:bp""'-"
BARBOZA:13 :=:::!:::::"""'
658625856 lz;34:58 0s'oo
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E. por assim estarem .justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais: assinam a presente
Ata de Registro dc Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só cjurídico efeito, perantc
as testemunhas abaixo assinadas. a tudo presentes

Jaguariúna, 01 dc abril dc 2C)22

MUNICÍPIO DE JAGUARIÜNA
Nlaría Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

ALBINO :T'l::f:Í:l
PAULO PAULO

BARBOZA:l 585ó

3658625856F :::lij?ãj:- "

CASA DA SOGRA CON'IERCIO VAREJ ISTA LTDA
Aluno Paulo Barboza
RG n" 22.729.437-3
CPF/i\IF n' 136.586.258-56

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
PTelbitura do Município de Jaguaríúna
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Procedimento Licitatório n" 007/2022

Pregão Eletrõníco n' 003/2022
ORGÃO GERENCIADOR: l\lUNICIPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA: CASA DA SOGRA COl\'l ERCIO VAREJ ISTO LTDA
ARP N" 023/2022

OBJETO: Registro de Preços de Produtos de Higiene e Descai'dáveis -- Item 42

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o acompanhalllcnto de sua execução
contratual, estarão su.jeitos a análise c .julgameillo pelo Tribunal dc Contas do Estado de São Paulo,

cu.lo trâmite processual ocorrcrá pelo sistema eletrõnico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos c Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnico, elll
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP

c) Além dc disponíveis no processo clctrõnico, todos os Despachos c Decisões quc vierem a scr
toi)lados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno

do Poder Legislativo, parte do Trio)unal de Contas do Estado de São Paulo, em conGornlidadc com o

artigo 90 da Lei Coi)lplementar n' 709, de 14 de .janeiro de 1993, iniciando-se, a partir dc então, a
contagem dos prazos processuais. conforme regras do Código dc Processo Civil;

d) As informaçõcs pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastrados no módulo clctrânico

do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2" das Instruções
n' 0 1/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s); c

e) E dc exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados

2. Demo-nos por NOTIFICADOS pai'a:
a) O acompanllamcnlo dos fitos do processo até seu .julgamento Htnal c conscquei)te publicação: c

b) Sc Hor o caso c dc nosso interesse, nos prazos c nas fotnlas legais c rcgimcntais, exercer o direito
dc defesa, interpor recursos c o quc mais couber

Jaguariúna, 01 de abril de 2022

AUTORIDADE \TÁXIS-IA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Rcis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVELPELA HO$!
Non)e: Mana Emília Pcçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 120.339.598- 13

ALTINO Assinado de forma
digital por AL'nNO

PAULO PAULO
BAR 80ZA: 1 36S862S8

BARBOZA:l só
365862585õ y:?::jlE:."' "

v---- Págiiba 7 +1e 8l
Assinatura
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RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAXI O AJUSTE

PeloORGAO GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Silvo
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 1 20.339.598- 1 3

PelaDETEN'TORO:
Nome: Aluno Paulo Barboza

Cargo: Proprietário
CPF: 136.586.258-56

Te[efone:(16) 36] 7-2919/(16) 361 7-0829/(16) 99992-8006
E-mail: vcndasãlcasadasouraonline.com.br

ALTINOPAULO Assinado de forma digital poi
ALTINOPAULO

BARBOZA: 1 36586 8ARBOZA:1365862S8S6

25856
Dados: 2022.04.04 1 7:36:27
-03'00'Assínaüira

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Nome: Cristina Pinto Calão Bonina Hosikaw a
Cargo: Secretária dc Educação
CPF: 25 1 .288. 1 1 8-08

Assinatura

Páanuiltlle S


