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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N' 035/2022 PARA REGISTRO DE
PRODUTOS DE llIGIENE E DESCARTÁVEIS.

PRErnç np

Procedimento Licitatório n" 007/2022
I'rcgão Elctrõnico n" 003/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público intimo, com sede na Rua
Alfrcdo Bucho, 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. IVlaria Emília Pcçanha dc Oliveira Salva, brasileira,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, c inscrita no
CPF/MF n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zcni, neste
Município de Jaguariúlla, Estado de São Paulo, doravante dcnonlinado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e dc outro lado a Empresa MULTISUL COMERCIO E DISTltIBUIÇAO
LTDA, pcssoajurídica dc dircito pl'ivado, inscrita no CNPJ/MF n' 12.811 .487/0001-71. com scdc na
Rua Raimundo Capcletti, n' 42, Linho, no Município de Ercchim, Estado do Rio Grande do Sul.
representada neste ato pela Senhora Franciele Rover Bianchi, empresária, portadora do
RG n' 1 .077.923.082 SJS/RS e inscrita no CPF/MF n' 980.590.090-87, residente c domiclliada na
Rua Jogo Paulo VI, n' 121, Bela Vista, CEP: 99.700-000, no Município dc Ercchim, Estado do Rio
Grande do Sul, doravante dcnoininada DETENTORA, têm entre si justo c acertado:

1. 0BJETO

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

1.2. -- Os preços referidos acima são finais e irrcajustávcis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mcsl-no todas as despesas e custos, diremos c indirctos, como também os lucros da
DETENI'ORA.

1.3. -- Dá-sc à presente Ata dc Rcgistro dc Preços, o valor global cstiinado dc RS 1.945,00(Hum Mil
Novecentos e Quarenta e Cinco Reais), para todos os efeitos legais.

2. DOTAÇÃO ORCAB{EN'l'ÁltlA

2. 1 . -- Os recursos orçalncntários para pagamento do
Preços correrão por conta das rubricas orçanlcntárias

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
02.09.01.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00

Tesouro
I'esouro
Tesouro
Transferências e Convênios Federais
Transferências c Convénios Federais

Vinculados
Vinculados
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I'l'Ebl DESCRIÇÃO UND QTO
VALOR

IINITARIO
VALOR hTARCA/

23

PA DE LIXO: COM BASE EM POLIPROPILENO OU
PLÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 1 8 CM X 24 CM
X 08 CM. O CABO DEVERÁ SER EM MADEIRA
REVESTIDO COM PLÁSTICO. COM MEDIDAS
MÍNIMAS DE 60 CM DE COMPRIMENTO. (O
CABO).

UN 500 R$ 3,89 ..1 GAÚCHA
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02.09.01.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 Transferências e Convénios Federais Vinculados

3. COXniCõES i)E EXECUÇÃO. PitAZOS E CAitACTEiüSTiCAS DO
FORNECIMENTO.

3.1. -- O compromisso dc fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento,
DETENTORA, da Ordcm dc Fornecimento emitida pela Secretaria dc Educação.

pela

3.2. -- A partir do ]cccbimento da Ordem dc Folnccimento juntamcJlte com 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 Pilotada, Copo Descartável, Bobina Filme Strctch,
Guardanapo dc Papel, llipoclorito de Sódio, Papel Alumínio, Papel Toalha Tnterfolha c Toalha
de Papel(itens 5, 6, 7, 8, 1 5, 1 6, 17, 28, 31, 32 e 42) deverão ser feitas na Rua Amazonas, n' 1.470,
Jardim A[ice, dc segunda à sexta-feira entre as 07:00 c 11:00 e entre as 12:00 e ]5:00.

3.3.1. -- As entregas dos demais itens deverão ser feitas na Avenida Pacífico Moneda, n' 1.000,
Vargcão, de segunda à sexta-feira entre as 07:30 e 11:00 c entre as 12:00 e 16:00.

3.4. A DETENTORA da Ata bica obrigada a cumprir integralmente as Ordens dc Fomccimcnto
emitidas até a data do vencimento da Ata de Registro dc Preços.

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

3.5.1. O DAAE poderá solicitar, a qualqucr momento, durante a execução do contrato, o
fomecimento de amostras dos produtos, scm ânus, para realização dc avaliação técnica da composição
ateste dc eficiência do produto.

3.6. -- A DETENTORA da Ata dc Registro de Preços obriga-sc a substituir c remover, às suas
expensas, os itens cm que se vcriâtcarcm vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou
transporte inadequado.

4 .VALIDADE ])o RXGiSiRO nE PRECOS

4.1. - Esta Ata dc Registro dc Preços terá validadc dc 12 (doze) ]llescs, a
assinatura.

data dc sua

5. CONDICOES DE PAGAMENTO 2'

:a (NF-
a qual

5. 1 . -- A cada entrega do item registrado, a DETENTORA encaminhará
e) ao e-mail merenda(+Pjaguariuil14:$!2:gQ}L:b, constando juntanlcnte
será conferida e vistada pelo fiscal e atesto c posterior envio à Sccrctária de

5.2. -- Devem scr indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e): a descrição do objcto fomccido c sua
quantidade; os números do pregão, da ata dc registro dc preços c do empenho orçamentário

FRANCI ELE Assinado de forma digital
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correspondentes ao fomccinlcnto/prestação; os números da agência e da conta bancária em que o
pagamento dcvc scr realizado.

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

5.2.2 Não será aceita a indicação de conta poupança

5.3. -- O paganlcnto será cfetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data dc aprcscntação da Nota
Fiscal Eletrânica.

5.4. 11avcndo atraso no pagamcnto não dccoiTcntc dc falhas no cunlprimcnto das obrigaçõcs
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 Lei n' 9.494/1 997, incidentes
pró-ra/a /e/7zporls sobre o atraso.

5.5. Junto às notas fiscais, a DETENTORA apresentará os comprovantcs de rccolhimcnto mensal
do FGTS, do INSS c do paganlcnto dos salários dos funcionários envolvidos no fomccimento do
objeto, documentos sem os quais nenhum pagamento será cfetuado.

6. PENALIDADES

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

6. 1 . 1 . -- Advertência, sempre que forem constatadas in-cgularidadcs de pouca gravidade, para as quais
tenha a DETENTOliA concorrido dirctamente;

6.1.2 Multa, nas scguintcs situações

6.1.2.1. -- Moratória dc 1% do valor da Ordem dc Fornecimcnto, por dia dc atraso injustinlcado ein
realizar o fornecimento, 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
pron)ovido o cancclaincnto da Ata dc rcgistro dc Preços;

6.1.2.2. -- Remuneratória dc 30% (trinta por cento) do valor da Ata, em caso de incxccução total do
fonlcciinento ou dc dcscunlprimcnto dc qualquer cláusula cditalícia, hipótese em quc será cfetivado
o cancelamento da Ata Registro dc Preços, scm pre)uízo da aquisição do objcto junto a terceiros às
expensas da DETENTORA.

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

6.1.4 Declaração dc inidoncidade para licitar e contratar com a

6.1 .4. 1 . -- Nos casos dc declaração dc inidoncidade, a empresa penalizada
(dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade quc aplicou a

FRANCA ELE ROVER ÍI:I::IIãg::E'=$gãl3'.-
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penalidade, quc será concedida sc a cmprcsa ressarcir a Administração pclo prduízos resultantes, c
desde que ccssados os motivos dctenninantes da punição.

6.2. -- A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-sc-á cm processo administrativo quc
assegurará o contraditório c a anapla defesa à DETENTORA.

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

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

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm carátcr dc sanção administrativa, não eximindo o
licitante/acÜudicatário dc rcparar os prquízos quc scu ato venha a acarretar à Prefeitura dc Jaguariúna.

7 CANCELAMENI'O DA ATA DE ltEGISTltO DE PltECOS

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

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

7.1.2. -- A DETENTORA não fomlalizar a Ata decorrente do Registro dc Prcços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justiülcativas;

7. 1.3. -- A DETENTOliA der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de
Preços;

7.1.4 Os preços rcgistrados se aprescntarem superiolcs aos praticados pelo mercado;

7.1.5 Houver inexccução 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 quc a DETENTORA pcrdcu qualquer das condições dc habilitação c
qualiâlcação exigidas na licitação;

7.1.8. - A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento dc item,
impossibilitado de cumprir as exigêi[cias da ata de registro dc preços, c]]]
decorrente dc caso fortuito ou força maior.

encontrar-sc

supcrvcniente

7.1.8.1. A solicitação da DETENTORA para caJlcelamento do
formulada com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, ficando
aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões

deverá scr

.nistração a

7.2. -- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitcns antMe s
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso dc recebimento, juntando-sc comprovante
aos autos quc deram origem ao Rcgistro dc Preços;

FRANCIELE Assinado deforma
digital por FRANCIELE
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7.3. -- No caso dc scr 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 consecutivas,
considerando-sc cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8. FORO

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

9.-CONSIDERACÕESFINAIS

9. 1 . -- A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados c auxiliares, no quc
conccmc ao cumpriincnto da legislação traballaista, previdência social, seguro dc acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos cm Lci, cm especial no quc diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, dc 08-07-1978, do Ministério do
Traballlo), sendo que o scu dcscumprinlcnto poderá motivar a aplicação dc multas por parte da
Prefeitura e/ou cancelamcnto da ata.

9.2. -- Para a execução desta Ata dc Rcgistro dc Prcços, nenhuma das partes poderá ofercccr, dar ou
sc comproincter a dar a quem quer quc seja, ou aceitar ou sc comprojncter a aceitar de quem quer quc
sqa, tanto por conta própria quanto por intermédio dc outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens õnanceiras ou bcncfícios dc qualquer espécie, seja dc fomla direta ou
indircta quanto ao objcto dcsta Ata dc Rcgistro dc Preço, ou dc outra forma a ele não relacionada, o
quc deve ser observado, ainda, pelos gcstorcs e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013,
rcgulamcntada no Município dc Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017

9.3. Sc qualquer das partes, em bcncfício da outra, permitir, mesmo quc por Olllissõcs, a
inobservância no todo ou cm parte, dc qualquer dos itens c condições desta Ata de Rcgistro de Preços
c/ou de seus Anexos, tal faLO não poderá liberar, desonerar ou dc qualquer ronda afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como sc nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

9.4. -- Na qualidade de ORGAO GERENCIADOR c DETENTORA, as partes
Ciência c Notiâlcação, coilfonnc ANEXO IV, relativo à transmissão das
Ata dc Registro dc Preços ao Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo.

9.5 Para todos os efeitos legais, para nlelllor caracterização do objcto,
procedimentos e normas deconentes das obrigações ora contraídas,
Preço, como se nele cstivcsscm transcritos, com todos os seus anexos, os

a) Pregão Elctrõnico n' 003/2022; c
b) Processo Licítatório n' 007/2022. FRANCIELE Assinado de forma

digital por
FRANCIELE ROVER
BIANCHl:980590090
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E, por assim cstarcm justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente
Ata dc Rcgistro dc Preços, em 02 (duas) vias de igual teor c forma para um só e jurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,01 dc abrilde 2022

MUNICÍplÕOEJAGUARIÚ&A
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária dc Gabinete

FRANCIELE ROVER Íl:i'fiANClrLErnovEgit'l
BIANCHI:9805900 BIANCH1:98059009087

9087 Dados: 2022.04.04
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MULTISUL COMEliCIO E DISTRIBUIÇÃO l
Franciele ]iovcr Bianchi
RG n' 1.077.923.082 -- SJS/RS
CPF/MF n" 980.590.090-87

TDA

Testemunhas

Ludan.o S. C. de Araújo
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TERMO OE cIÊx'ciA rDQTlpícAçÃo

Procedimento Licitatório n' 007/2022
Pregão Elctrõnico n' 003/2022
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JAGUARI(JNA
DETENTORA: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI)A
ARP N' 035/2022
OBJETO: Registro de Preços dc Produtos dc l-higiene c Descartáveis - Item 23

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CI ENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o aconlpanllamcnto de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise c julgamento pelo Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo,
cujo trâmitc processual ocorrerá pelo sistema cletrânico;

b) Podcrenlos ter acesso ao processo, tendo vista c extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos c Decisões, mediante regular cadastramcnto no Sistema dc Processo Eletrânico, cln
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) Além dc disponíveis no processo clctrõnico, todos os Despachos c Dccisõcs quc vierem a scr
toldados, 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, cm conformidade cona 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, confonnc regras do Código dc Processo Civil;

d) As infonnações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrânico

do "Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das Instruções
n' 01/2020, conforme ''Declaração(ões) 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 aconlpanllamcnto dos atos do processo até scu julgamento Hlilal c consequente publicação; c
b) Sc for o caso c dc nosso interesse, nos prazos e nas formas legais c regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos c o que mais couber.

Jaguariúna,01 dc abril dc 2022

AUTORIDADE MAXI MA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bcmaldcs Reis
í''nrcln' Prpfp;tn

CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA HON'lOLOGACAO DO CERTAME
Nome: Mana Emília Pcçanha de Olivcira Salva
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 120.339.598-13
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RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAM O AJUSTE

Pclo0RGAOGERENCIADOR:
Nome: Mana Einília Pcçanha dc Oliveira Silva
Cargo: Secretária dc Gabincte
CPF: 1 20.339.598-13

PelaDETENTOjiA:
Nome: Franciele Rovcr Bianchi

Cargo: Proprietária
CPF: 980.590.090-87

Telefone:(54) 351 9-0 140/(54) 98433-6388

E-mail: !111111i$!tlçd@1llX11aai l.coJll / licitacao.multisul(ãbol.com.br

FRANCIELE ROVER A.rin'Ao d' LErma diRít'l
BIANCHI:9805900 BIANCH1:98059009087

9087 Dados: 2022.04.0+
15:14:40 -03'00'

Assinatura

ORDENADORDE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Nome: Cristina Pinto Calão Bonina Hosikawa

Cargo: Secretária dc Educação
CPF: 25 1 .288.1 1 8-08

Assinatura
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