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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800;0001-23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

19

/2018

PREGÃO ELETRÔNICO W 02/2018
PROTOC LO W 559/2018

Pelo pres nte instrumento, de um lado, a SETEC • SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia
municipal, com sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N., Bairro Ponte Preta, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu
President , Sr. Amaldo Salvetti Palacio Junior, inscrito no CPF n° 137.938.468-06; pela Diretora
Adm. Fin nceiro, Sra. Janaína de Souza Brito Novaes, inscríta no CPF n° 188.182.318-04 e pelo
Diretor Té . Operacional, Sr. Orlando Marotta Filho, inscrito no CPF n° 168.354.018-26; a seguir
designad simplesmente GERENCIADORA. De outro lado, a empresa ICARAI DO BRASIL
INOUSTR A QUIMICA LTOA· EPP, doravante denominada FORNECEDORA, pessoa jurídica de
direito pri ado, com sede na cidade de Jacutinga/MG, à Rua Rondônia, 03, Portal da Estância,
CEP: 37 90-000, E-mail: Iicitacao.sp@icaraidobrasiLcom, Fone: (16) 3252-9231, inscrita no
CNPJ/MF n° 17.545.961/0001-84 e Inscrição Estadual n° 0020960140042, representada pelos
sócios Sr • José Antonio Costabile, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG n."
11.152.05 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n." 047.881.958-79, residente na cidade de São
Paulo-SP, na Av. Washington Luis, 1527, Santo Amaro - CEP: 04.662-002 e Luis Augusto
Tavolieri Veraldi, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG n."
14.167.10 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.O063.172.618-73, residente na cidade de São
Paulo-SP, na Av. Moaci, 1777, Planalto Paulista - CEP: 04.083-004, representados neste ato pelo
procurado Sr. Renato Ezarchi, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG n."
44.577.20 -7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.O379.303.098-94, com endereço profissional na
Rua Majo Calderazzo, 429, saia 8, Centro - CEP: 15900-000, na cidade de Taquaritinga-SP;
acordam roceder, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao registro de preços
referente o(s) objeto(s) abaixo discriminado(s).
Objeto: F rnecimento de MATERIAIS CIRÚRGICOS (LOTE: 10), destinados ao uso do Serviço
Funerário lunicipal de Campinas e nos demais Setores da SETEC - Serviços Técnicos Gerai;~
conforme aracterísticas expressas no Anexo I - Termo de Referência e nas condições contidas neS~9
Ata, em at ndimento ao protocolo n. 559/2018.
A Ata de
aquisição
para amo
Registro d

O! "'

r
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egistro de preços não constitui crédito a favor da FORNECEDORA e não garante a
as unidades registradas pela GERENCIADORA,serve apenas de previsão orçamentária e" (
ização das aquisições dos materiais a serem adquiridos durante a vigência da Ata d
Preços de acordo com a exclusiva necessidadee conveniênciada GE
CIADORA.
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas

CNPJ 49.413.800;0001-23

1.1. O obj to da presente Ata é o Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para prováveis
forne mentos de MATERIAIS CIRÚRGICOS (LOTE: 10), em consonância com o Edital e seus
anexo ,que passam a fazer parte do presente documento, e conforme classificação a seguir:
LOTE 10 -ICARAI
Item

DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA

Oescrição/M arca
FOR

OL OU FORMALDEICO OU FORMALlNA

25

CONC NTRAÇÃO ATE 37%; Marca: Icaformol

26

CONC NTRAÇÃO ATE 10%; Marca: Icaformol

FOR

OL OU FORMALDEICO OU FORMALlNA

COOIGO
SIM

LTDA - EPP
VALOR

QTDE

UNITÁRIO

UNIO

68992

500

LITRO

R$12,10

R$ 6.050,00

68993

700

LITRO

R$ 6,90

R$ 4.830,00

TOTAL 00

R$ 10.880,00

LOTE
VALOR

OTAL ESTIMADO

TOTAL

PROPOSTO

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O LOTE 10

=

R$ 10.880,00

1.2. Não s rão aceitos produtos cuja quantidade e qualidade não estejam rigorosamente de acordo com
as especifi ações do Edital e da Proposta de Preços apresentada pela FORNECEDORA e juntada às tis.
306-307, d protocolo em epígrafe;
1.3. Some te serão recebidos produtos cujas especificações confiram com aquelas constantes do Termo
de Referên ia e da Proposta de Preço apresentada pela FORNECEDORA;

1.4. Os pr dutos que não obedecerem às especificações constantes do Termo de Referência poderão, a
critério da ERENCIADORA, serem rejeitados na sua totalidade, ficando por conta da FORNECEDORA
todas as d spesas;

1.4.1. Os produtos deverão ser entregues nas quantidades e nas especificações contidas nos
pedi os de compra/empenho;
I,

.

1.5. Os pe idos deverão ser feitos pelo setor competente a partir do 15° dia até o 19° dia do mês
corrente, evendo a FORNECEDORA efetuar as entregas do 20° ao 30° dia do mês corrente.
res eitan o o intervalo mínimo de 05 cinco dias úteis entre a solicita ão e a entre a dos rodutos,
logo após formalização do pedido e encaminhamento do empenho, no horário das 09:00 às 12:00 e da~ fA2'
13:00 às 1 :30 horas, de segunda à sexta-feira exceto feriados e pontos facultativos, diretamente np"
ALMOXA DADO, localizado na Praça Voluntários de 32 S/N., Bairro Ponte Preta, Campinas/SP.

2. São obr a ões da FORNECEDORA:
2.1. Forne er o objeto com eficiência e qualidade, de acordo com o estipulado no Edital, Termo d
Referência seus anexos, no prazo determinado.

Praça Volun ários de 32, s/no - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900
- CAMPINAS - SP - Fo e (1
www.setec.su.gov.br
e-mai/ juridico(Qlsetec.su.ao.br
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura

Municipal

de Campinas

CNPJ 49.413.800/0001-23

. Comunicar ao servidor responsável pela Ata de Registro de Preços (GESTOR), no prazo
de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que
almente impossibilitem o seu cumprimento;
corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/produtos em que se
itos de fabricação, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 02 (dois)
da notificação que lhe for entregue oficialmente;
rigorosamente atualizadas as informações, com relação a endereço completo e telefones de
permitam a sua futura localização, sob pena de ficar sujeito às sanções previstas no Edital;
NECEDORA deverá dispor de logistica para promover a(s) entrega do(s) produto(s) no
Campinas, dentro do prazo estabelecido em edital e seus anexos.

rirru:mtn

NECEDORA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional (real), correspondente ao
do(s) produto(s).
Da nota fiscal/fatura deverá constar:

a)

b)

a razão social e o endereço completo da SETEC - Serviços Técnicos
. a descrição detalhada, os valores unitários e totais do(s) produto(s) e o item da licitação
que se refere;

ecessariamente:

a identificação do número do processo licitatório que deu origem à
tratação, número da Ata de Registro de Preços e o número do Empenho.
A nota fiscal em sua via original deverá ser entregue para a SETEC no endereço: Praça
de 32 S/N, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP. - CEP: 13041-900;
. Para as notas fiscais emitidas eletronicamente, as mesmas deverão ser encaminhadas para o
erivelto.ch acon@setec.sp.gov .br,
heitor. tern an des@setec.sp.gov.br,
luciana.gabrielli@setec.sp.gov.br
com cópia para

NCIADORAterá 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscalffatura, par

rejeitá-Ia.
3.3. A nota fiscallfatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações
que moti
a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento a partir da data de su'
com as correções.
l- ~

ft-'
·1
rios de 32, s/no - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para
FORNECEDORA interrompa o fornecimento do(s) produto(s).
serão efetuados 30(trinta) dias após à entrega dos materiais/produtos na Autarquia e
da notalfiscal fatura, após ser conferida, aceita e processada pela autoridade Gestora da
Luís Chacon - Gerente da Divisão Funerária.
3.5. Os p
conforme
epígrafe.

amentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da FORNECEDORA,
ações prestadas na Ficha de Inscrição Cadastral juntada à fi. 328, do protocolo em

NCIADORA deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
qualquer motivo a GERENCIADORA rejeitar os produtos entregues, o atestado de recebimento
previsto no item 3.4., será dado apenas quando da nova entrega, o que, consequentemente,
prorrogação da data de realização do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem
us adicional para a GERENCIADORA.

rata die",
Fundação

atraso em qualquer pagamento à FORNECEDORA, o valor poderá ser atualizado "pro
acordo com a variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) da
io Vargas, ou outro índice a ser fixado pelo Governo.
s deste Edita!, não se aplica o artigo 40, XIV, "d", parte final da Lei Federal n° 8.666/93, já que
uia não faz pagamentos antecipados.

===~.:

Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data
não podendo ser prorrogado.

Fica decl
que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
da data
assinatura, sendo certo que nesse período a ICARAí DO BRASIL INDÚSTRIA QUíMICA
LTDA· E
se obriga a executar nas estritas condições do edital do pregão e de seus anexos o(s)
objeto(s)

~

5.1. As co ições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Gerenciadora e do Fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontra
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAl.
efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de reg
cimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
de 32, s/no - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900
- CAMPINAS - SP - Fone (
www.setec.sp.gov.br
e-mail juridicorOJsetec.sp.90.br
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

Para firm za e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que,
depois de I da e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

6. Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas-SP, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do
presente aj ste, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Campinas,

GERENCIA ORA: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GE

Presidente
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JANAINA DE SOUZA'BRITO NOVAES
Diretora A8m. Financeiro
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FORNECE ORA: ICARAí DO BRASIL INDÚSTRIA QUíMICA LTOA· E P
1
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E ARCHI

P c ador
Testemunha:

ICARAí: João AI
Cargo: Representan

Bocchio
Comercial

CPF: 980.163.858-34
Email: comercial@icaraidobrasil.com

Praça Voluntários

de 32, s/n> - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900 - CAMPINAS - SP - Fone (19) 3734-6100
www.setec.sp.gov.bre-maiJjuridico(éiJsetec.sp.go.br
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
GERENCIA ORA: SETEC • SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
FORNECED RA: ICARAí DO BRASIL INDÚSTRIA QUíMICA LTOA· EPP
ATA DE REG STRO DE PREÇOS W 19 /2018
OBJETO: Fo necimento de MATERIAIS CIRÚRGICOS (LOTE: 10), destinados ao uso do Serviço Funerário Municipal de
Campinas e os demais Setores da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, conforme caracteristicas expressas no Anexo I Termo de Re erência e nas condições contidas nesta Ata, em atendimento ao protocolo n. 559/2018.
PROTOCOL nO559/2018
PREGÃO EL TRÔNICO W 02/2018
Na qualidad de Gerenciadora da Ata e Fornecedora, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminham nto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICAD S para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o
caso e de no so interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber.
Da mesma f rma, estamos CIENTES de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido proc sso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado d São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos d mensagem eletrônica aos interessados.

ARNALDO S
Presidente
E-mail institucional:presidencia@setec.sp.gov.br
E-mail pessoai:arnaldosalvetti@yahoo.com.bf
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Diretor Téc. peraclonal
E-mail instituional:orlando.marotta@setec.sp.gov.br
E-mail pessol:o.marottafilho@gmail.com
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JANAINA 05 SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Ad~. Financeiro
E-mail institucional:janaina.novaes@setec.sp.gov.br
E-mail pessoal:jana_brito@hotmail.com

"Termo de iência e de Notificação, conforme comunicado SDG nO27/2015 do Tribunal de Contas do

Praça Volun ários de 32, s/no - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900
- CAMPINAS - SP - Fo e (19)
www.setec.sp.90v.br
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