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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 027/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Pi'ocedimento Licitatói'io n" 007/2022
Pregão Eletrânico n' 003/2022

O lvlUNICIPIO DE JAGUARIUNA. pessoa jurídica de direito público intento, com sede na Rua
Alfredo BuCHo. n" 1 .235, Centro, inscrito no CNPJ/MF n' 46.41 0.866/000 1-71 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária dc Gabinete Sra. l\'leria Emília Peçonha de Oliveira Salva, brasileira.
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no
CPF/MF n" 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127. Jardim Zcni, neste
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR e de outro lado a Empresa E P )'l TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI.
pcssoajurídica dc direito privado, inscrita no CNP.l/MF n" 40.889.986/0001-1 7, cojn sede na Avenida
Oceânica. n' 936. Praia do Morro, CEP: 29.21 6-080, no Município de Guarapari, Estado do Espírito

Santo, representada neste ato pela Senhora Elisângela Parteli l\lariani Nogueira, eillpresária.
portadora do RG n" 2326127 SESP-ES c inscrita no CPF/MF n' 125.494.707-88, residente c
domiclliada na Avenida Oceânica. n' 1.594. Praia do Mono, CEP: 29.216-080, no Município de
Guanlpari, Estado do Espírito Santo, doravante denominada DETENTORA, tên] entre si justo e
:lceltado1'

1.-0BJETO

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

ITENS

29

DESCRIÇÃO

PAPEL }-TIGlFNICO (TIPO ROLÃO)
/\PRESENTANDC) FOLHA SL\lPLES. NA CC)R
BRANCA NIEDlT\;DO 1o CXI X 300X'l.
CON,APOSTO DE lO(»o CELULOSE. EX{
EX.ll.}ALz\GEN,l PLÁSTICA 0U T'APELÁO
CONTllNDo 08 ROLOS.
PAPEL llIGIÉNICO (TIPO ROI..ÃO):
\PRES[NTANDO FOLHA Sl\ÍPLES. NA COR
BRANC'A XÍEDIN'DO 10 CX'l X 300N'l.
CON{POSTO DE lona CELULOSE. EX{
ENÍBALA(jEb,'t PLASTI(.A OU I'APELAo
coNTENr)o08ROLOS.
PAPEL TOALHA INTERFOLl-LA.: FARDOS COMI.
NO N,lINfa.IO. 10«) POLI'IAS ShíPLES.
INTERFOLHADA. COXA 02 DOBRAS, NA COR
Bl{/LNCO. XIACIO. RESISTENTE.
AllSORVTNTE. coM rOLF{AS NA DnírNSÂO l
NO X'líN[NI0 20;elCN4. COT{TENDO NA
ROTULAGEM'í A QU/\NTIDADE DE FOLlIAS E
INFORN'IAÇ:õESDOFABRICANTE
P.U)EL TOAtiiA INTERFOLlIA: FARDOS CON'í.
NO MINUXÍO. 1000 FOLHAS Sl\TI)LES.
INTERFOLlll\DA. COX'1 02 DOBRAS. NA C01{
BRANCO. N'tACto. RESISTENTE.
ABSORVENTE. COXA FOLFb\S NA DL\IENSAO
NO X'lÍNINI0 20X21CNI. COIÇTENDO NA
ROTULAGE\I A QUJ\NTIt)ADE DE FOLE-IAS F
INFORbIAçõESDOFABRICAN

FD

Qn)

8.030

l/ALAR l VALOR
t.JNITi\R10 l TOT.\l

)IAliCA/
F.\BlilCz\i\TE

RS 28.00 RS 224.840.00
PLUMA PAPER .
PLUMA PAPER

30 l;D 1.970 ltS 28.00 RS 55.160.00 PIUN.IA PAPER
PIUN,tA PAPER

31 FD 23 .o oo liS 6.30 RS 144.90o.00 SLIM FLOWERS
PLUMA PAPER

32 FD 7.000 RS 6.30 RS 44.100,00
SLINÍ FL0'UTERS

PLUMA PAPER
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1.2. -- Os preços referidos acima são finais c incajustáveis, não sc admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
DETENTORA.

].3. -- Dá-se à presente Ata de Registro de Preços. o valor global estimado de R$ 469.000,00
(Quatrocentos e Sessenta e Nove i\lil Reais), para todos os efeitos legais.

2.-DOTACÃOORCA\TENTARIA

2. 1 . -- Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro de
Preços correrão por conta das rubricas oiçamcntárias:

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
02.09.03.12.361 .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

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Transferências e Con\ ênios Federais
Transferências e Convénios Federais
Transferências e Con\;ênios Federais

Vinculados
Vinculados
Vinculados

3. - CONDIÇÕES D
FORNECIAIENTO.

3.1. -- O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento.
DETENTORA, da Ordeill de Fomecimento emitida pela Secretaria de Educação.

pela

3.2. -- A partir do recebimento da Ordem de Fomecimento juntamente com o Empenho, a
DETENTORA do preço registrado dc'verá entregar o item solicitado no prazo máximo de 7 (sete)
dias

3.3. - As entregas dos itens Bobina Plástica Picotado, 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 e 42) deverão ser feitas na Rua Amazonas, n' 1.470,
Jardim 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 ente'elas dos demais itens deverão ser feitas na Avenida Pacífico A'loneda, n
Vargeão, de segunda à sexta-febril 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 integralmente as Ordens de Fomccimcnto
emitidas até a data do vencimento da Ata de Registro de Preços.

3.5. -- Com cxccção dos itens Pá dc Lixo, Pano dc Chão. Pano dc Prato, Vassoul'as c
24. 25. 34. 35, 44 e 45), os demais itens deverão apresentar procedência, número de
de validade impresso nas embalagens e composição do produto.

3.5.1. - O DAAE poderá solicitar, a qualquer }nomcnto, durante a
fomecimcnto de amostras dos produtos, scm ónus, para realização de avaliação
ateste de eficiência do produto.

E p M TRANSPORTES ::?'ETitlE :;Ufl11
E LOGÍSTICA (0GISTICA

EI RELI:40889986000 pneu;40Ba998õoooliz
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3.6. -- A DETENTORA da Ata dc Registro dc Preços obriga-sc a substituir c remover, às suas

expensas, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou
transporte inadequado.

4.

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

5 CONDICÕESDEPAGANIENTO

5.1. -- A cada entrega do item registrado. a DETENTORA encaminhará Nota Fiscal eletrõnica(NF

e) ao e-mail , constando juntan]ente cona relatório de entrega a qual
será conferida c vistada pelo fiscal c atcsto e posterior envio à Secretária dc Educação.

5.2. -- Devena ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do objeto fornecido e sua
quantidade; os números do pregão, da ata de registro dc preços c do empenho orçamentário
correspondentes ao fomecimento/prestação= os números da agência e da conta bancária em que o
pagamento deve ser realizado

5.2.1 A conta bancária fornecida 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 de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica

5.4. Havendo atraso no pagamento não decorrente dc falhas no cumprimcnto das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETER'TORO, incidirá colreção monetária com
base no INCA-E, bem como juros calculados na coima do artigo l"-F da Leí n" 9.494/1 997, incidentes
p/ó-/a/a /c//zy)o/'/s sobre o atraso.

5.5. -- Junto às notas fiscais, a DETENTORA apresentará os comprovantes dc recolhimento mensal
do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no fornecimento do
objcto, documentos sem os quais nclülum pagamento será cfetuado.

6. PENALIDADES

6.1. Pela inexecução 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 c 87 da Lci Federal n" 8.666/1993 c art. 7' da Lei Fcdcial
n' l0.520/2002:

6. 1 . 1 . -- Advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravid
tenha a DETENTORA concorrido diretanlente;

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

Ass nado de forma digital por
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6.1.2.1. - Moratória dc 1% do valor da Ordem dc Fornecimento, por dia dc atraso injustificado cn
realizar o fomecimento. até o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será considerada
totalmente inadilnplida a obrigação e aplicada cumulativamente a multa por inexecução total e
promovido o cancelamento da Ata dc registro dc Preços;

6. 1 .2.2. - Rcmunci-ataria de 30% (trinta por cento) do valor da Ata, cm caso dc inexccução total do
fomecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia. hipótese em quc será efetivado
o cancelamento da Ata Registlo de Preços. sem prquízo da aquisição do objeto junto a terceiros às
cxpcnsas da DETENTORA.

6.1.3 . -- Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar c contratar com a Administração Pública

6. 1 .4. 1. -- Nos casos de declaração de inidoneidade, a enlpJ'esa penalizada poderá, 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 prquízos resultantes, e
desde que cessados os ilaotivos determinantes da punição.

6.2. -- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo adnlinistiativo que
assegurará o contraditório c a ampla defesa à DETENTORA.

6.3 A penalidade de ]llulta poderá ser aplicada cumulativamente com as deillais sanções

6.4. As multas aplicadas serão cobradas administrativamente, judiciahnente ou descontadas de
evelltuais créditos da DETENTORA.

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo o
licitante/adjudicatário de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar à Prctêitura de Jaguariúna

7.

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

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

7.1.2. A DETENTORA não formalizar a Ata decorreílte do Rcgistro dc Preços ou não retirar o
instruilaento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas=

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

7.1.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pel

7.1.5 Houver incxccução total ou parcial do contrato decorrente clo Reais
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7. 1 .6. -- Houver razões dc interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria dc
Educação;

7.1.7. -- 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 clc item, comprovando encontrar-sc
impossibilitado dc cumprir as exigências da ata de I'egistro de preços, cm função de fato superveniente
decorrente de caso tbrtuito ou força maior.

7.1.8.1. - A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser
fol'mudada 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 cancelamento do preço registrado, lias casos previstos no subitcns anteriores
será feita pessoalmcnte ou por con'espondência com aviso dc recebimento, juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao Registro de PJ-aços;

7.3. -- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por duas vezes ctnnsecutlvas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8.-FORO

8. 1 . -- Elegem as partes o Foro da Coillarca de .]aguariúna, Estado de São Paulo, onde serão propostas
as ações oriundas dc direitos c obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que sela.

9.-CONSIDERACÕESFINAIS

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

9.2. -- Para a execução desta Ata de Registro de Preços, nenlluma das partes poderá oferecer
sc compromctel' a dar a qucnl quer quc seja. ou aceitar ou sc
sqa, tanto por conta própria quanto por intermédio de
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de
indircta quanto ao objcto desta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou
que deve ser observado. ainda, pelos gestores e fiscais, sob as
regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n"

dar

9.3. -- Se qualquer das partes, cm beneficio da outra. permitir.
inobservância no todo ou em parte, dc qualquer dos itens c condições
e/ou dc seus Anexos, tal fato não poderá libcnlr. desoncrar ou de qualquer fonna
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ELISANGELA PARTELI MARIAN

ívinlxin' v ' NOGUEIRA:1 2549470788
NOGUEIRA:1 25494707 Dados: 2022.04.06 14:1 6:46

88 -03'00'



Prefeitura do Município de JaguarjótlB:
l)epal'tanlcnto dc Licitações c ('onu'alas

Rua .f\lfrcdo Bucno. n' 1.235 - (:cnti'o - .Jaguariúna -- SP -- CEP: 13.910-027
Fode;(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9811 1/ 9707/ 9780

WWW.lícita C' 0CS.j ilullH I'l tl ll:l.St) .gOV.l) I'

esses mesmos itens c condições, os quais permanecerão inalterados, como sc nenlluma tolerância
houvesse ocorrido.

9.4. -- Na qualidade dc ORGÃO GERENCIADOR c DETENTORA, as partes assinarão Tcnno dc
Ciência c Notificação, conforme ANEXO IV, relativo à transmissão das infbnnações constantes nesta
Ara dc Rcgistro dc Preços ao Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo.

9.5 -- Para todos os efeitos legtiis, para melhor caracterização do objeto, bem como para dellnir
procedimentos c nomlas decorrentes das obrigações ora contraídas. integram esta Ata de Rcgistro dc
Preço. como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

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

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus rcpresentantes legais, assinam a presente
Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ejurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jagual'i(ma, 01 de abril de 2022

Nlaría Emília Peçonha de Oliveira Sil\ a
Secretária de Gabinete
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Procedimento Licitatório n' 007/2022

Pregão Eletrõnico n' 003/2022
ORGÃ0 GERENCIADOR: ixlUNiCiPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA: E P IVI TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
ARP N" 027/2022

OBJETO: Registro de Preços de Pi'odutos de Higiene e Descai't:lveis Itens: 29, 30, 31 e 32

Pelo presente TERMO. nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos. bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise c julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado dc São Paulo,

cujo trâmite processual ocoilerá pelo sistema eletrõnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

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

c) Além dc disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos c Decisões que vierem a sci
tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Cademo

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sào Paulo, em confomlidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se. a partir de então, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As infomlações pessoais dos icsponsáveis pela contratante estão cadastrados no módulo cletrõnico

do "Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos tcnllos previstos no Artigo 2" das Instruções
n" 01 /2020. conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s); e

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Demo-nos por NOTIFICADOS pai'a:

a) O acompanhamento dos fitos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; e

b) Se for o caso e de nosso interesse. nos prazos e nas fomlas legais e regimentais. exercer o direito

dc defesa, interpor recursos c o quc mais couber

Jaguariúna. 01 de abril de 2022

AUTORIDADES'l
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL PE
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo

Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

ELISANGELA PARTELI
MARIANI
NOGUEIRA:1 2S49470788
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RESPONSÁVEIS

PeloORGAO GERENCIADOR:

Nome: Mana Emília Peçonha dc Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-1 3

Assinatura

PelaDETENTORA:
Nome: Elisângela Parteli Mariani Nogueira

Cargo: Proprietária
CPF: 125.494.707-88

Telefone: (28) 99936-5980
E-mail: licitamega(ãhotmail.com
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ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENC!!\11{)R
Nome: Cristintt Pinto Catão Bonini Hosikawa

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

Assinatura


