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refeitura do Município dç 49uarluJ}4:P
e r

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 025/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE
PRODUTOS DE }lIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Procedimento Licitatório n" 007/2022
Pregão Eletrânico n' 003/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica dc direito público interno, com sede na Rua
Alfrcdo Bucno, n' 1 .235, Centro, inscrito no CNPJ/MF n' 46.4 10.866/000 1-7 1 neste ato ]eprcsentado
pela Ilustríssima Seca-etária dc Gabinete Sla. Mana Emília I'cçanha de Oliveira Salva, 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 c domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zcni, neste
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR c dc outro lado a En)presa COB'IERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA,
pessoajurídica dc direito privado, inscrita no CNPJ/MF n' 1 9.367.167/0001-13, com sede na Avenida
Vitória, n' 155, Sala 01, Jardim Nova Vitória 1, CEP: 08.373-100, no Município de São Paulo, Estado
dc São Paulo, representada neste ato pelo Scnhor Derick dos Santos Bazaglia, empresário, portador
do RG n' 30.639.981-7 e inscrito no CPF/MF n' 371.739.238-75, residente c domiciliado na Rua
Garça Morena, n' ?00, Apartamento 43, Bloco C, Jardim Pedra Branca, CEP: 08.490-700, no
Município dc São Paulo, Estado dc São Paulo, doravante denominada DETENTORA, têm entre si
justo c acertado:

1.-0BJETO

1 . 1. -- Registro de Preços dc Produtos dc Higiene c Descartáveis, nas quantidades c marcas abaixo c
cspeciHicaçõcs detalhadas no ANEXO l parte integrante do cdital:

ITEM DESCRIÇÃO UND QTO
VALOR

UNITÁRIO
VALOR l NIARCA/
TOTAL FABRICANTE

DESINFETANTE: COM AÇÃO GERMICIDA E
FRAGRÂNCIA EXCETO PINlJO E EUCALIPTO
EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO
TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA,
CONTENDO 02 LITROS. DEVERA CONSTAR
NA EN4BALAGEM OS DADOS DO
FABlilCANTE, INSTRUÇÕES E I'liECAUÇOES
DE USO, NÜMERO DO LOTE. COM VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO
NOTIFICADO NA ANVISA, GALÕES DE 02
LITROS.
DESINFETANTE: COM AÇÃO GERMTCIDA E
FRAGRÂNCIA EXCETO PINHO E EUCALIPTO.
EMBALADO EM FliASCO PI,ESTICO
TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA,
CONTENDO 02 LITROS. DEVERA CONSTAR
NA EMBALAGEM OS DADOS DO
FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES
DE USO. NÚMERO DO LOTE. COM VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO
NOTIFICADO NA ANVISA, GALÕES DE o2
LI'IDOS.

9 Gt 11.250 RS 3,46 R$ 38.925,00
MAPELL

LAVANDA

10 GL 3.750 RS 3,46 KS 1 2.975,00
MAPELL

LAVANDA

1 .2. -- Os preços referidos acima são Hlnais e irreajustáveis, não se admitindo qualquíq!;lll!+s(;\l:lo,
estando incluído no mesmo todas as despesas c custos, diretos e indirctos, como também õq.lliRros'\ta
DETENTORA.

COMERCIAL TARGET Assinado de forma digital por
nF rDI F rPr COMERCFALTARGETDE EPE E

b EPC LTDA:193671670001 13
LTDA:1 93671 670001 D;dos: 2022.04.01 16:30:1 1

1 3 '03'00'
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1.3. -- Dá-se à presente Ata dc Registro de Preços, o valor global estimado de
(Cinquenta e Um l\'lil e Novecentos Reais), para todos os efeitos legais.

RS 5].900,00

2. - DOTACÃO OKCAMKNTÁKiA

2. 1 . -- Os recursos orçamcntários para pagamento do objcto da contratação oriunda deste Rcgistro dc
Preços correrão por conta das rubricas orçamcntárias:

02.09.03.12.361 .001 4.2061 .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
02.09.03.12.361 .001 4.2061 .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 e Convénios Federais

Transferências c Convênios Federais
Transferências e Convénios F'ederais

Vinculados
Vinculados
Vinculados

3. CONDI
FORNECIMENTO.

3.1. O comproilüsso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento,
DETENTORA, da Ordem de Fomecimento emitida pela Secretaria de Educação.

pela

3.2. -- A partir do recebimento da Ordem dc Fomecimcnto juntamente com o Empenho, a
DETENTORA do preço registrado deverá cntregar o item solicitado no prazo máximo de 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 Interfolha e Toalha
de Papel(itens 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 28, 31, 32 c 42) deverão ser feitas na Rua Amazonas, n' 1.470,
Jardim Alise, dc segunda à sexta-feira entre as 07:00 c ] 1:00 c entre as 12:00 e 15:00.

3.3.1. -- As entregas dos demais itens deverão ser leiras na Avenida Pacífico Moncda, n' 1.000,
Vargcão, dc segunda à sexta-feira entre as 07:30 c 1] :00 c entre as 12:00 c 16;00.

3.4. -- A DETENTORA da Ata Htca obrigada a cumprir intcgralllientc as Ordens dc Fornecimento
etnitidas até a data do vencimento da Ata de Registro de Preços.

3.5. -- Com exccção dos itens Pá dc Lixo, Pano dc Chão, Pálio dc Prato, Vassouras c Rodos (itens 23,
24, 25, 34, 35, 44 e 45), os demais itens deverão apresentar 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
fornecimento dc amostras dos produtos, scm ânus, para realização dc avaliação técnica da composição
ateste de cHiciência do produto.

/4

3.6. A DETENTORA da Ata dc Registro de Preços obriga-se a
expensas, os itens cm quc se vcriHicarein vícios, defeitos ou incorreçõcs
transporteinadequado.

COMERCIAL TARG ET Assin;do dc forma digital por
nF EDI F rDr COMERC}ALTARGETDE EPI E

b EPC LTDA:]93671670001 13
LTDA:1 93671 67000 0;dos: 2022.04.01 16:30:37
1 1 D -03'00'

às suão

)açao ou
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4. os

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

5. - coNDiçõES DE PAGAMEN'ro

5. 1 . -- A cada cntrcga do item registrado, a DETENTORA encaminhará Nota Fiscal cletrânica (NF-
e) ao c-mail , constando juntamente com relatório de entrega a qual
será conferida e vistada pelo 6lscal c atcsto c posterior envio à Sccrctária de Educação.

5.2. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do objcto fomecido c sua
quantidade; os números do pregão, da ata de registro de preços e do empenho orçamcntário
correspondentes ao fomecimcnto/prestação; os números da agência c da conta bancária cm 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 cfetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data dc apresentação da Nota
Fiscal Elctrõnica.

5.4. Havendo atraso no pagamento não decorrente dc falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá comoção monetária com
base no IPCA-E, bcm como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei n' 9.494/1997, incidentes
pró-rala /e/apor/s sobre o atraso.

5.5. -- Junto às notas fiscais, a DETENTOliA aprcscntal'á os comprovantes de rccolhimcnto mensal
do FGTS, do INSS c do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no fornecimento do
objeto, documentos seno os quais ncnhuin pagamcnto será cfetuado.

6. PENALIDADES

6.1. -- Pela incxecução total ou parcial desta Ata Rcgistro 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 e 87 da Lei Federal n' 8.666/1993 e art. 7' da Lei Federal
n" l0.520/2002:

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

6. 1 .2. -- Multa, nas scguintes situações

6.1.2.1. Moratória de 1 % do valor da Ordem dc Fomccimcnto, por
realizar o fomccimcnto, até o 10' (décimo) dia corrido do atraso,

lstiüicado
considerada

COMERCIAL TARGETAssinado de forma digita

por COMERCIAL TARGn'
DE EPI E EPC DE EPI E EPC
LTDA:1 93671 670001 LIDA:193õ71ó7000113
. . Dados: 2022.04.01

'' 16:30:55 -03'00'
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totalmente inadimplida a obrigação e aplicada cumulativaincnte a multa por inexecução total e
promovido o cancclamellto da Ata dc registro de Preços;

6. 1 .2.2. -- Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor da Ata, cm caso dc inexccução total do
fornecimento ou dc dcscumprilllento de qualquer cláusula cditalícia, hipótese em que será cfetivado
o cancelamento da Ata Registro de Preços, sem prquízo da aquisição do objeto junto a terceiros às
expensas da DETENTORA.

6. 1 .3. -- Impedimento de participação em licitação c de contratar com o Município de Jagualiúna, pelo
prazo dc até 05 (cinco) anos;

6.1.4 Declaração dc inidoncidade para licitar c 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 que aplicou a
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo prquízos resultantes, c
desde quc ccssados os motivos dctenllinantes da punição.

6.2. -- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sc-á em processo administrativo quc

assegurará o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA.

6.3 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

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

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm carátcr dc sanção administrativa, não eximindo o
licitante/adjudicatário de reparar os prquízos quc seu ato vcnha a acarretar à Prefeitura dc Jaguariúna.

7.

7.1 A Ata dc Registro dc Preços poderá scr cancelada, dc pleno direito, quando

7.1.1 A DETENTOliA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Rcgistro de Preços

7.1.2. -- A DETENTORA não formalizar a Ata deconcnte do Registro dc Preços ou não retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;

7. 1.3. -- A DETENTORA dcr causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Rcgistro dc
Preços;

7.1.4 Os preços registrados se apl'escntarem superiores aos praticados pelo mercado;

7.1.5 llouvcr incxccução total ou parcial do contrato dccorrcnte do Rcgistro dc Prcços

7. 1 .6. -- Houver razões de interesse público devidamente motivadas c justa
Educação;

lecrctaria de

COr\4ERCIAL Assinado de forma

TARGET DE EPI E digital porCOMERCIAL
TAnCFT nF FPI F EPC

EPC l+;i:\ 9367167bÓo1 13

LTDA:1 9367] 6700 Dados: 2022.04.01

O1 1 3 16:31:16 -03'00'
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7.1.7. Ficar constatado quc a DETENTORA pcrdcu qualquer das condições de habilitação c
qualiHlcação exigidas na licitação;
7. 1 .8. A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento dc item, comprovando encontrar-sc
impossibilitada dc cumprir as exigências da ata de rcgistro de preços, em fiinção de fato supcrveniente
decorrente dc caso fortuito ou força maior.

7.1.8.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá scr
fonllulada caiu antecedência mínima dc 40 (quarenta) dias, ülcando facultada à Administração a
aplicação das pcnalidadcs previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

7.2. -- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitcns anteriores
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso dc recebimento, juntando-se comprovante
aos autos que dcranl origcm ao Registro dc Preços;

7.3. -- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comtmicação
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 dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo, onde serão propostas
as ações oriundas de direitos c obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado quc sqa.

9. CONSIDERACOESFINAIS

9. 1. -- A DETENTOliA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no quc
concemc ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro dc acidentes do
trabalho ou quaisquer outros cncargos previstos cm Lci, cm especial no quc diz respcito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Fcdcral (Portaria n' 3214, dc 08-07-1978, do Ministério do
I'rabalho), sendo quc o seu dcscumprimcnto poderá motivar a aplicação dc multas por parte da
Prefeitura e/ou cancelamcnto da ata.

9.2. -- Para a cxccução desta Ata dc Rcgistro dc Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
sc conlproincter a dar a quctn quer quc seja, ou aceitar ou se comproincter a aceitar dc quem quer quc
sqa, tanto por conta própria quanto por inten-nédio dc outrcln, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens Hinancciras ou bcneflcios dc qualquer espécie, seja dc fauna direta ou
indireta quanto ao objcto dcsta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou de outra forllla a cle não relacionada, o
que deve scr observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Fcdera] n' ]2.846/2013,
regulamentada no Município dc Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017.

9.3. -- Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a
inobservância no todo ou cm parte, de qualquer dos itens c condições desta Ata de Rcgistro dc Preços
c/ou dc seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desoncrar ou dc qualquer forma afetar ou prqudica11
esses mesmos itens c condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerândía
houvesse ocorrido.

Z

9.4. Na qualidade dc ORGAO GERENCIADOR c DETENTORA, as Termo dc

Página 5 dc 8Assinado de forma
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Ciência c NotiHlcação, conforme ANEXO IV, relativo à transmissão das inforinaçõcs col)stantes nesta
Ata dc Registro dc Preços ao Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo.

9.5 -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para dcHlnir
procedimentos c 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 Elctrânico n' 003/2022; c
b) Processo Licitatórío n' 007/2022

E, por assim estarem justas c contratadas, as partes, por seus represclltantes legais, assinam a presente

Ata de Registro dc Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só cjurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 01 de abril dc 2022

M.aria Emílía I'façanha de Oliveira Salva
Secretária dc Gabinete

COIVIERCIAL TARGET Assinado de forma digitaloor COMERCIAL TARGET DE
DE EPI E EPC EPI E EPC

LTDA:1 93671 670001 LIDA:1936Zlõ70001 13
. . Dados: 2022.04.01 15:44:35
1-) -03'00'

COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA
Derick dos Santos Bazaglía
RG n" 30.639.981-7
CPF/l\'IF n' 371.739.238-75

Testemunhas
Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
PreftiHra do Município de jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICA FAO

Procedimento Licitatório n' 007/2022

Pregão Eletrõnico n' 003/2022
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA: COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA
ARP N' 025/2022
OBJETO: Rcgistro de Preços dc Produtos dc lligienc c Descartáveis Itens: 9 c lO

Pelo plcscntc TERMO, nós, abaixo identiHlcados:
1. Estamos CIENTES dc que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o aconlpanhamcnto de sua execução

contratual, estarão sqcitos a análise c julgamento pclo Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo,

cujo trâmitc processual ocorrerá pelo sistema cletrõnico;
b) Podcicmos ter acesso ao processo, tendo vista c extraindo cópias das nlanifestaçõcs dc interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramcnto no Sistema dc Processo Eletrânico, cm
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP;

c) Além dc disponíveis no processo cletrõnico, todos os Despachos c Decisões que vierem a scr
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cadcmo
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado dc São Paulo, cin confonnidade com o

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

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

do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP'', nos ternos previstos no Artigo 2' das Instruções

n' 0 1/2020, confonne ''Declaração(õcs) dc Atualização Cadastral" anexa(s); c
e) É dc exclusiva responsabilidadc do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. gamo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanllamcnto dos atos do processo até seu julgamcnto final e conscqucntc publicação; e
b) Sc for o caso c dc nosso intelcssc, nos prazos c nas formas legais e rcgimcntais, cxcrcer o direito
de defesa, interpor recursos e o quc mais couber.

Jaguariúna,01 dc abril dc 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO óKGÃO/ENTiDAnK
Nome: Márcio Gustavo Bcmardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA B
Nome: Mana Einília Pcçanha dc Oliveira Sirva
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 120.339.598- 13 Z
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RESPONSÁVEIS OUE ASSINAJ{AN'l O AJUSTE

PeloÓRGÃO GERENCIADOR:

Nome: Mana Emília Pcçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 1 20.339.598-13

PclaDETENTORA:
Nome: Derick dos Santos Bazaglia
Cargo: Proprietário
CPF: 371 .739.238-75

Telefone: (1 1) 95146-813 1
E-mail: contato(ã)targethosDitalar.com .br

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina Hosikawa

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

Assillatura
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