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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 030/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE
PRODUTOS DE llIGIENE E DESCARTÁVEIS.

Procedimento Licitatório n" 007/2022

Pregão Eletrânico n' 003/2022

O MUNICÍPIO DF: JAGUARIUNA, pessoa jurídica dc direito público interno, com sede na Rua
Alfrcdo Bucho, n' 1 .235, Centro, inscrito no CNPJ/MF n' 46.41 0.866/0001-71 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária dc Gabinete Sra. olaria Emília Peçonha de Oliveira Salva, brasileira,
casada, portadora da Cédula dc Idcntidadc RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, c inscrita no
CPF/MF n' 120.339.598-13. residente c domiciliada na Rua Custódio, n' í27, Jardim Zcni, neste

Município dc Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR c dc outro lado a Empresa ELLOMED CO$1ERCIO DE PRODUTOS
llOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica dc direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n' 41.752.554/0001-22, com sede na Rua Princesa lsabcl, n' 185, Sala 2, Centro, no
Município dc Barão dc Cotcgipe, Estado do Rio Grande do Sul, representada neste ato pela Senhora
Natália Moscna Capcleti, empresária, portadora do RG n' 2108383981 SJS-RS e inscrita no
CPF/MF n' 023.515.230-75, residente e domiciliada na Rua Princcsa lsabel, n' 185, Centro, no
Município dc Barão dc Cotcgipc, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada
DETENTORA, têm entre si justo e accrtado:

1. 0BJE'l'O

1. 1. -- Rcgistro de Preços dc Produtos de Higiene e Dcscartávcis, nas quantidades c marcas abaixo c
especificações detalhadas no ANEXO T parte integrante do edital:

1.2. -- Os preços rcfcridos acima são finais c irrcajustávcis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, dirctos e indirctos, como ta!-nbém os lucros da
DETENTOjiA.

] .3. -- Dá-sc à presente Ata dc Rcgistro dc Preços, o valor global estimado dc RS 5.044,00 (Cinco
A'lil e Quarenta c Quatro Reais), para todos os cfeitos legais.

2. DOTACÃO OltCAMEN'l'ÁliIA

2. 1. -- Os recursos orçamcntários para pagamento do objeto da cont
Prcços correrão por conta das rubricas olçalncntárias:

02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00 -- Tesouro
02.09.01.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00 -- Tesouro
02.09.01.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 Tesouro

N ATALI A Assinado de forma digital

MORENA por NAIALIA MOSENA
CAPELETl:023S 1 523075

CAPELETl:0235 1 5 Dados: 2022.04.04

23075 08:49:42 -03'00'

ELLOMED COMERCIO Assinado de forma digital
por ELLOMED CON4ERCIO DE

DE PRODUTOS PROOUTOS nosPírALAnES

HOSPITALARES t rDA:417S2SS4000122
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02.09.03.12.36] .0014.2061.3.3.90.30.00 -- Transferências e Convénios Federais -- Vinculados
02.09.01.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00 -- Transferências e Convênios Federais -- Vinculados
02.09.01.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 -- Transferências e Convénios Federais -- Vinculados

3. CONDIÇÕES D
FORNECIMENTO.

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

pela

3.2. A partir do rcccbimcnto da Ordem dc Fomccimcnto juntamente com o Empenho, a
DETENTORA do preço ]egistrado deverá entregar 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 I'apcl, llípoclorito de Sódio, Papel Alumínio, Papel Toalha Intcrfolha e 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 Alice, de segunda à sexta-feira entre as 07:00 e 11:00 c entre as 12:00 e 15:00.

3.3.1. -- As entregas dos demais itens deverão scr feitas na Avenida Pacífico Moncda, n' 1.000,
Vargeão, dc segunda à sexta-feira entre as 07:30 c 11:00 e entre as]2:00 e 16:00.

3.4. A DETENTORA da Ata bica obrigada a cumprir integralmcnte as Ordens de Fomecimcnto
emitidas até a data do vencimento da Ata dc Rcgistro dc Preços.

3.5. -- Com cxceção dos itens Pá dc Lixo, Pano dc Chão, Pano de Prato, Vassouras c Rodas (itens 23,
24, 25, 34, 35, 44 e 45), os demais itens devcrão apresentar procedência, número de lote, informação
dc validadc impresso nas embalagens c composição do produto.

3.5.1. -- O DAAE poderá solicitar, a qualquer inomcilto, durante a execução do contrato, o
fornecimento dc amostras dos produtos, scm ânus, para realização dc avaliação técnica da composição
etestc dc cHlciência do produto.

3.6. -- A DETENTORA da Ata dc Rcgistro de Preços obriga-se a substituir c remover, às suas
expensas, os itens cm quc sc vcriülcarein vícios, dcfeitos ou incorrcções resultantes da fabricação ou
transportcinadequado

4. VALIDADEDO REGISTRODEPREÇOS

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

5 CONDIÇÕES DE PAGAMEN'I'O

5. 1. -- A cada cntrega do item registrado, a DETENTOliA encaminhará
e) ao c-mail , constando juntamente com
será conferida c vistada pclo fiscal c atcsto e posterior envio à Secretária dc

(NF-
qual

NATAUA âl;l :l h
MOSENA VOSENA

CAPELETl:0235 1 5230

CAPELETl:0 zs

2351523075: :!::i;?ã;'::'"

ELLOMED COMERCIO Assinado de forma digital
ELLOMED COMERCIO DE

DE PRODUTOS PRODUTOS FIOSPITALARES

HOSPITALARES LIDA:417525S40001 2Z

LTDA:4 1 752554000 1 22 1:;1=: z02z.04.04 08:s7:19
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5.2. -- Dcvcnl ser indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e): a descrição do objcto fomccido c sua
quantidade; os números do pregão, da ata dc registro de preços c do cinpenho orçamcntário
correspoildcntes ao fornecimcnto/prestação; os números da agência e da conta bancária em quc 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 poupallça

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

5.4. Havendo atraso no pagamcllto não decorrente dc falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá corrcção monetária com
base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei n' 9.494/1 997, incidentes
pró-fofa /e/npo//s sobre o atraso.

5.5. -- Junto às notas fiscais, a DETENTORA apresentará os comprovantes dc recolhimento mensal
do FGTS, do INSS c do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no fomccimcnto do
objcto, documciltos scm os quais nenhum pagamento será efetuado.

6.-PENALll)ODES

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 pcnalidadcs, dc acordo com a
gravidade da falta, nos tempos 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, scnlpre que forem constatadas incgularidadcs de pouca gravidade, para as quais
tenha a DETENTORA concorrido diretamcnte;

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

6. 1 .2.1. -- Moratória de 1 % do valor da Ordcm dc Fomccimcnto, por dia dc atraso injustiülcado cm
realizar o fomccimcnto, 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 cancelamento da Ata dc registro dc Preços;

6. 1 .2.2. -- Rcinuncratória dc 30% (trinta por cento) do valor da Ata, cm caso de incxecução total do
fomccimento ou dc dcscumprilncnto de qualquer cláusula editalícia, hipótese cm quc será cfetivado
o cancelamento da Ata Rcgistro dc Preços, sem prejuízo da aquisição do objcto junto a terceiros às
expensas da DETENTORA.

6. 1 .3. -- Impcdiinento dc participação em licitação e dc contratar cona o Município dc Jaguariúna, pelo
prazo dc até 05 (cinco) anos;

6.1.4 Declaração dc inidoneidadc para licitar c contratar comi a A

NATALIA Assinado de forma

MOSENA digitalporNATAI.IA
MOSENA

CAP E METI :0 235 li::EI';:;2n' 'j""
1 523075 08:s0:3ó -03'00'

ELLOM[D COMERCIO
DEPRODUTOS
} HOSPITALARES

LTDA:417S25540001
22
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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, que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo prquízos resultantes, c
desde quc ccssados os motivos determinantes da punição.

6.2. -- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sc-á ein processo administrativo quc
assegurará o contraditório c a ampla defesa à DETENTORA.

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

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

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

7. :os

7.1 A Ata dc Rcgistro dc Preços poderá ser cancelada, dc pleno direito, quando

7.1.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata dc Rcgistro dc Preços;

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

7.1.3. -- A DETENTORA der causa à rescisão administrativtt do contrato decorrente do Rcgistro dc
Preços;

7.1.4 Os preços rcgistrados sc apresentarem superiores aos praticados pelo incrcado

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

7. 1 .6. -- Houver razões de interesse público devidamente ]notivadas c justinlcadas pela Secretaria de
Educação;

7.1.7. -- Ficar constatado quc a DETENTORA perdeu qualquer das condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

7.1.8. A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento dc itcln, comprovando encontrar-sc
impossibilitado de cumprir as exigências da ata de registro de preços, cm função de fato supervcniente
decorrente dc caso fortuito ou força maior.

7.1.8.1. -- A solicitação da DETENTORA para cancelamento
fonnulada com antecedência mínima dc 40 (quarenta) dias, bica
aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas a

NATALIA Asse..do deforma

MOSENA :::Ê'bP.rNATAUA

CAPELET1:02 E: :l:l;;ãl:"o"
351 523075 08:5i:ol 03'00'

ELLOMED COMERCIO Assinado de forma digital p

DE PRODUTOS ELLOMED COMERCIO OE

ll;Êli;iÜÉÉ PRODUTOS HOSPnALARES
l TnA:4 1 7S2SS4000 1 22

.TDA:4 1 752554000 1 2 Dados; 2022.04.04 08:S6:48
l -03'00'
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7.2. -- A comunicação do cancelamento do preço rcgistrado, nos casos previstos no subitcns anteriores
scrá feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-sc comprovante
aos autos quc deram origem ao Registro dc Preços;

7.3. -- No caso dc ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comum)ilação

será feita por publicação no Diário Oficial do 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 dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo, onde serão propostas
as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Rcgistro dc Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilcgiado quc sda.

9. CONSIDEltACOESFINAIS

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

9.2. -- Para a execução desta Ata de Rcgistro de Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dal ou
se comprometer a dar a qucm quer quc seja, ou aceitar ou sc comprometer a aceitar de quem quer quc
seja, tanto por conta própria quanto por intemaédio de outrem, qualquer pagamcilto, doação,
compensação, vantagens õinancciras ou benefícios dc qualquer espécie, sda dc fomla dircta ou
indireta quanto ao objcto desta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou dc outra ronda a cle não relacionada, o
que deve ser observado, ainda, pelos gestores c fiscais, sob as penas da Lei Fedcral n' 12.846/2013,
regulamentada no Município de Jagualiúna pelo Decreto n' 3.655/2017.

9.3. -- Sc qualquer das partes, em beneficio da outra, pcrnütir, mesmo quc por omissões, a
inobscrvância no todo ou em parte, dc qualquer dos itens c condições desta Ata de Registro de Preços
c/ou dc seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou dc qualquer forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens c condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

9.4. -- Na qualidade dc ORGAO GERENCIADOR c DETENTORA, as partcs assinarão Tcmlo dc
Ciência c NotiHtcação, cantai-mc AN I';XO l V, relativo à transmissão das informações constantes nesta
Ata dc Rcgistro de Preços ao Tribunal dc Contas do Estado de São Paulo.

9.5 -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do
procedimentos c nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas, il
Preço, colmo se nele estivesscin transcritos, cona todos os seus anexo:

bem como para definir
esta Ata dc Rcgistro dc

documentos:

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

NATALI A Assinado de forma digita

MOSENA por NATALIA MOSENA
CAPELETl:02351 S23075

CAPELETl:0235 1 5 D,dos: 2022.04.04

23075 08:s1:47 -03'00'

ELLOMED COMERCIO Assinado de forma dixit

SE,;F#xua IÊElgEzl"'::'
LTDA:4 1 7525540001 2 Dados: 2022.04.04 0B:56:29

-)-03'00'
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E, por assim estarem justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente
Ata dc Registro dc Preços, cm 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

l\faria Emília I'cçanha dc Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

NATALIA Assinado de forma

MOSENA
digitalporNATALIA
MORENA

CAPELETI:0235 1 CAPELETI:02351523075
)idos:2022.04.04

523075 08:s2:16 -03'00

ELLOMED COMERCIO DE
Natálía Mosena Capeleti
RG n" 2108383981 SJS-jiS
CPF/MF n" 023.515.230-75

Assinado de forma dtg

COMERCIO DE por ELLOraEO COMERCIO

:EBHTÃ..; HEh.':,
LTDA:4 1 7525S4000 Oado$: ?Q22.04.04 0e:Só;l l

PRODUTOSllOSPITALARESLTDA
22

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura da Munidpio de Jaguariúna

Página 6 dc 8
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Procedimento Licitatório n" 007/2022
Pregão Eletrõníco n' 003/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
l)ETENTOliA: ELLOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS llOSPITALARES LTDA
AltP N" 030/2022

OBJETO: Rcgistro dc Preços dc I'redutos de lligicnc c Descartáveis -- Item: 16

Pelo presente TERMO, nós, abaixo idcntiHlcados:

1. Estamos CIENTES dc que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o acompanhamcilto de sua cxccução
contratual, estarão sujeitos a análise c julgamento pelo Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo,

cujo trâmitc processual oconcrá pelo sistema eletrânico;
b) Podcrcnlos ter acesso ao processo, tendo vista c extraindo cópias das manifestações dc interesse,
Despachos c Decisões, mediante rcgular cadastramcnto no Sistema dc Processo Eletrânico, em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP;

c) Além dc disponíveis no processo cletrõníco, todos os Despachos c Decisões que vierem a scr
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno

do Podcr Legislativo, parte do Tribunal dc Contas do Estado de Sào Paulo, cm confonnidadc com o
artigo 90 da Lei Complementar n' 709, dc 14 dc janeiro dc 1993, iniciando-se, a partir dc então, a

contagem dos prazos processuais, confonne regras do Código de Processo Civil;
d) As in6onnaçõcs pessoais dos responsáveis pela contratallte estão cadastradas no módulo cletrõnico

do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP'', nos tenhas previstos no Artigo 2' das Instruções
n' 0 1/2020, confornlc ''Declaração(õcs) dc Atualização Cadastral'' anexa(s); e
e) É dc exclusiva rcsponsabilidadc do contratado manter scus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTll'lCADOS para:

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

b) Sc for o caso c dc nosso interesse, nos prazos c nas formas legais c rcgimentais, exercer o direito
dc defesa, interpor recursos c o quc mais couber.

Jaguariúna,01 de abrildc 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
No1aae: Márcio Gustavo Bcmardes Rcis

Cargo: Prof'eito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL I'ELA HOMOLOGACÃO DO CER'l'ARIE
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Salva
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 1 20.339.598- 13

Página 7 dc 8

leis""i W©:lll''
TDA 41 7S2S54000 1 ?2 Dados: 2022.04.04

0B:S4:?9 -03'00'

\ad tq
NATALIA A sanado de forma

-..."-:.::.. Êilmm$:''
523075 OHs2:4z-03'0a
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RESPONSÁVEIS OUE ASSINAliANI o A.FUSTE

Pclo0RGÃ0 GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Silvo
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 120.339.598- 1 3

Assinatura

PelaDETENTORA
Nome: Natália Moscna Capclcti
Cargo: Proprietária
CPF: 023.5 15.230-75

Telefone:(54) 3523-2036/(54) 99905-1612
E-mail: comercialellonled(ãanaail.com

NATALIA

MOS[NA
CAPELETl:0235

52307S

A tslnado de forma digital

ELLOMED COMERCIO 1;. ELLOMEO COMERCIO OE
DE PRODUTOS PRODUTOS HOSPITAL.ARES

F10SPITALARES trOA:4 1 752 S54000122

LTDA:4 1 7S 25 S4000 1 22 Dados: 2022.04.04 0a:S4;lS-03'00'Assinatura

ORDENADOR DE DESI'ESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária dc Educação
CPF: 25 1 .288. 1 1 8-08

Assinatura
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