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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADilll{ISTRÂTlVO

No

!8_/2019

n.' SEIEC.20í9.00000108-63

PREGÃO ELETRÔilICO N.' í3'2019

Pelo presente instrumento, de um lado, a SETEC

-

SERVIçOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal,

com sede nesta cidade de Campinas-SP, na Praça Voluntários de 32 s/no., Ponte Preta, inscrita o
CNPJ/MF sob n.o 49.4'13.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato repÍesêntada por seu Presidente, Sr. Amaldo Salveüi Palacio Junior, inscrito no CPF no 137.938.468-06 e RG no 23.555.111-9;
pela Diretora Adm. Financeiro, Sra. Janaína dê Souzr Brito Novaes, inscnta no CPF no 188.182.318-04 e
RG no 28.042.303-2 e pelo Diretor Tec. Operacional, Sr. Orlando Ítrrottr Filho, inscrito no CPF no
168.354.018-26 e RG n0 20.031.571-7; A seguir designada simplesmente GERENCIADORA. De outro
lado, a empresa UNAPEL NDÚSTRIÂ E COilERCIo DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI Í{E, doravante
designada FORNECEDORA, com sede na cidade de Suzano/SP, na Rua Prudente de Moraes, 1480, Vila

Amorim, CEP: 08610-005, lnscÍita no CNPJ sob no 13.703.567/0001-76, inscrição estadual no
672.115.662.117 e inscriçáo municipal no 000000000036038, representada neste ato pela proprietária,
Srta. Katia Akemi Aoyrgi, brasileira, solteira, Íisioterapeuta, portadora do RG no 27.089.670-3 SSP/SP e
inscrita no CPF/MF sob no 278.458.75848, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em

epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar

a presente ATA

DE

REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Municipal n.o 11.44711994, procedendo ao registro
de p[eço do vencedor do Lote 02, nos seguintes teÍmos.
1

-

OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

í.1. A prêsente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de fatedair de Limpeza, nos tipos e
especificaçóes tácnica! const ntes no TeÍmo de Reíerância (Í{emodal Descriüvo) - Anexo I do
pÍesente Edital, da proposta do FoRNECEDOR para o Lote 02 e demais documentos constantes do
processo administraüvo em epígrafe.

í.2. Deverão ser respeitadas todas as especificaçoes técnicas e as demais condi@s de fomecimento
contidas no Termo de ReÍerência que figurou como Àtaro I do Edital que precedeu e$a Ata e que
Íica fazendo parte integrante.
2

-

FORNECEDORES

2.1. Figura como vencedora do Lote 02, e, DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a empÍesa
UilAPEL II{DUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG0S DE PAPEL EIRELI Í{E, inscrita no CNPJ sob o n.o
13.703.567/0001-76, estabelecida na cidade de Suzano-SP, Rua Prudente de Moraes, 1480, Vila Amorim,
CEP: 086'10-005, TeleÍone (11) 4752{434 e e-mail: unapelpapeis@bol.com.br.

2.2. Consultadas as empresas parlicipantes do Pregáo Eletrônico que precedeu esta A
aÍtigo 10, do Decreto Federal n0 7.89212013, nenhuma concordou em fomecer ao
licitaçã0, pela DETENTORA da Ata.
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PREÇOS

3.1. Os preços uniÉrim que ügoraráo nesta Ata de Regisbo de Preços são os segulntes:
LOTE 02 = CÓDIGO BEC íIE7260 . "UNÂPEL INDUSTRIA E
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3.2. Os preços regisfadorfeínEncceráo fixos e iÍÍeaiuíávEis.

dnú

e hdiretos decorsnbs do Íomecimenb Oo LUi*o,
3.3. o preço registró ibonçÉ os cuíos
incluindo üibutos (impostus, taxas, eÍnolumenbs, ontibui@s fiscais e pardscab, entre ouüos),
seguros, despesas de adminisbaçá0, lucrc, custos com tÍansporte, frete e demais despesas coíelatas.

3.4. Se

o

preço registado se tomar superior aos valores praücados no mercado,

o

ÓRgÃO

GERENCIADOR adohrá as seguintes proüdândas:

3.4.1. Convocará

o

FORNECEDOR, obedecida

a ordem de chssificação no ceítame, üsando à

negociaçáo para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
3.4.2. Liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelará o seu regislro, quando
Írustrada a negociaçâo, Íespeitadas as conHaÉes já celebradas;
3.4.3. Convocará os demais FORNECEDORES, üsando igual oprtunidade ds rngociação.

3.5. Náo logrando êxito nas negoci@es, o ÓnGÃO GERENCIADoR cancehrá o item otSto do
negociado.
4

-

v=

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Fica declarado que o preço Íegistrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 (dozo) mercr.
sendo certo que nesse período a empresa UNAPEL
IN
STRJA E COIERCÍ) DE ARTIGOS DE PAPEL ElRzu IE se obr§a a executar nas estitas
condiçoes do edital do pegáo e de seus anexos o(s) obleto(s) aqui discriminado(s).
5

-

CANCELAMENTo 0O REGISTRo DE PREÇoS

5.'l . O FORNECEDOR

ffi

sou rogbüo cancslado quaÍúo:

5.1.1. Descumprir as condi@s da Ata de Registo de Preços;
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5.'1.2. Não aceihr r€duzir

o seu pÍeço

registrado, na hipotese deste se tomar superior àlueles

praticados no mercado;
5.í.3. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administraçáo nos termos do artigo 87,
inciso lV, da Lei Federal n.0 8.ô6683;
5.1.4. For impedido de licitar e contratar com a Administraçáo nos termos do artigo 70 da Lêi Federal n.o
10.520t02;
5.1.5. E nos demais ibns constantes no DecÍeto Muni{Ípal n.o 11.447194.
6
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CONTRATAÇÔES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Os fomecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estaÉo obÍigados a celebrar as
contrataçóes que dela poderão adür, observadas as condiçoes estabelecidas no Edital, em seus anexos e
nesta Ata.

6.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Adminiskação a firmar as contrataçÕes
deconentes da Ata de Regisfo de Preços, fcando-lhe facultada à utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licita$es, sendo assegurado ao beneÍiciário do regisko a
preferência de confatação em igualdade de condi@s.

6.2. A contratação dor FORI{ECEDORES pelo GESTOR DO COilTRATO serl íormalizada pela
emisrão de nota de cmpcnho, podendo ssÍ rolicitado to licitante vencedor a arsinatura do Temo
Contraturl, rerpeitedo or qurntitíivos erbtont!. na Ata de Regirtro de Preços,
6.2.1. Se, poÍ ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo
FORNECEDOR para fins de mmprovaçáo da regularidade Íiscal ou trabalhista esliver com o prazo de
validade expirado, o GESTOR veriÍicará a situação por meio eletrônico hábil de inÍormaçóes,
certifcando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de obtençáo
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justiÍicada.
6.2.2. Se não for possivel atualizá-las por meio elet6nim hábil de informaçóes, o FORNECEDOR será
noüficado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, compmvar a sua situação de regularidade de que trata

o item ô.2.1, mediante a apresentaÉo das certidões respectivas com prazos de validade em ügência,
sob pena de a contÍataçáo não se realizar.
6.2.3. O "Sistema Eletrônico de Aplicação

e Registro de San@s Administraüvas

-

eSançoes', no

endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o'Cadastro Nacional de Empresas Inldôneas e Suspensas

-

CElS", no endereço http://www.portattransparencia.gov.br/ceis, deverão ser onsultados previamente à
celebraçáo da contrataçá0, observando-se os itens 2.2.'l e 2,2.2 do Edilal.

p?

6.2.4. Constitui também condiçáo para a celebÍaÉo da contrataçáo, caso se trale de socied
cooperaüva, a indicaçáo de gestor encanegado de representá{a mm exclusividade perante
contÍalante.

6.3. A exeorção do objeto será efetuada mediante expediçã0, pela SETEC
GERAIS, do "Empenho PÉvio" ou aúrvór de Termo Contsatual.

-

SERVIÇOS TECNICOS

6.3.1. Caso a FORI{ECEDOR tencione efetuar a entÍega do obieto do presente edital através de Íilial,
esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a conespondente
do

-
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conkato social que a criou, a prova de sua inscriçâo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual
e a prova de sua regularidade perante as fazendas Íederal, estadual e municipal.

6.3.1.1. O não atendimento do disposto no item 6.3.1. acima implicará o não pagamento da nota
fiscal/fatura, até que seia apresentada essa documentação.

6.4. Aplicar+se às contratações realizadas com base nestê Sistema de Registro de Preços, as
disposiçoes estabelecidas no Edital e seus Anexos da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às
condises de local de entrega do objeto, às condiçÕes de recebimento do objeto, à forma de pagamento e
às sançoes para o caso de inadimplemento.

achada confoÍme, a prêsente ata segue assinada pelos representantes do ORGÂO
GERENCIADOR e pelos representantes do FORNECEDOR com preços registrados nesta Ata, todos

E, lida e

abaixo indicados e identificados.

Camoinas.

11 de dezenbro

de20 19.

óneÁo eenetcnDoR: sETEc - sERVtÇos rEcNlcos cERAls

PALACIO JUNIOR

ARNALDO

rs(5ntu

a.

1,
Diretor

,.
,.r

'

-

.rn'

:,

JANAINA DE SOUZAÉR|TO NOVAES
Diretora Adm. Financeiro

al

FORNECEDOR: UNAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI ME

I
x

KATIA

IAOYAGI

Proprietária
Íestêmunhas:

l^
Gestor:

zLli\A

a de Godoy Gabdelli

da Silva Rodrigues
Cargo: Agente de Sup. Técnico
CPF: 102.092.42841
E-mail: eduardo.rodrigues@setec.sp.gov.br
Fi

Funçáo:
da Diad
CPF: 257.733.23&69
E-mail: luciana.gabrielli@setec.sp.gov.br

- Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-700 - CAMPINAS
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Jonathas Vitório FerÍeira
Caí9o: Auxilier Adminisúdivo
CPF: 431.312.33&50

E-mail: unapelp4eis@bol.com.br
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TERitO DE CtÊt{CtA E OE NOT|F|CAçÃO

ôRGÃo GERENcTADoR: sETEc - sERVtÇos rÉcNtcos GERATS
FORNECEDOR: UNAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI ME
ATA DE REGISÍRO DE PREÇOS N"

!g

/2019

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, nos lipos e especificáçoes técnicâs conslântes no Termo de ReÍerência
([4emorid DescÍitivo) - Anexo I do pres€nte Edital, da pÍopoía do FORNECEoOR para o Lote 02 ê demais documentos
constantes do pÍocesso administretvo em epígÍaíe.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n." SETEC.20í9.0000040&63
PREGÃO ELETRÔNICO N.' 132019

Na qualidade de GeÍenciadora da Ata e Fomecedor, respeclivamente, do Termo acima idenlificado, e, cientes do seu
enceminhamênto âo TRIBUNAL DE CONTAS D0 ESTADo, para fins de instruçáo e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS paÍa acompanhaÍ todos os atos da bamiteçáo pÍocessual, até julgamento final e sua publicaçáo e, se íoÍ o caso
e de nosso interesse, para, nos prazos e nas Íormas legais e regimentais, exercer o direito da deresa, interpor recursos ê o mais
que coubeÍ.
Da mesma ÍoÍma, estamos CIENTES de que todos os despachos e decisões que úeÍem a s€r tomados, relativamente ao
aludido pÍocêsso, seráo publicados no Diário Ofcial do Estado, Cademo do Podêr Legislativo, parte do TÍibunal de Contas do
Estado de Sáo Paulo, de coníormidade com o arligo 90 da Lei ComplementaÍ Esladual n'709, de 14 de janeiro de 1993,
pÍecêdidos de mênsâgem d€Eônica aos interessádos,
Campinas,

!f

de

dezeíbro

óRGÃo cERENctADoR: sErEc

de

2019.

- sERvlços

TÉCNICOS GERAIS

ARNALDO SAL
P
JUNIOR
Presidente
E-mail institucional: pÍesidencia@setec.sp.gov.bÍ
E-mail pessoal: amaldosalvetti@yahoo.com.br

Í-l\

1

c\,

!r,r' ^

.

JANAINA DE SOUZA 8RÍTO NdAES

Diretor Téc.

E-mail institucionâl: odando.marotta@setec.sp. gov.br
E-mail pessoal: o.marottafi lho@gmail.com

Diretora Adm. Financeiro
E-mail institucional: janaina.novaes@setec.sp. gov.bí
E-mail pessoal: jana-brito@hotrnail.com

FORNECEDOR: UNAPEL INDÚSTRIA E COTIERCIO DE ARÍIGOS DE PAPEL EIRELI ITE

KÁTIÂ
PÍopÍietária

E-mail institucional: unapelpapeis@bol.mm.br
E-mail pessoal: unapelpapeis@bol.com.br
"Tcrmo de Ciência e de ilotificaçâo, conforme comunicado SDG n" ?/2015 do Tribunal de Contâr do Estado ds Sáo Paulo."
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

CONTRATOS OU ATOS JURiDICOS ANÁLAGOS
Declaração de documentos à disposição do tribunal

GERENCIADORA: SETEC - SERVIÇOS TECNICOS GERAIS
CNPJ: 49,41 3.800/0001 -23
FORNECEDOR: UNAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI ME
CNPJ: 13 703.567/0001-76
ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 39/2019
DATA DA ASSINATURA: 1 1 de dezembro de 2019.
VGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de 2910112020.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, nos tipos e especificaçóes técnicas constantes no
Termo de Referência (Memorial Descritivo)
Anexo I do presente Edital, da proposta do
FORNECEDOR para o Lote 02 e demais documentos constantes do processo administrativo em

-

epigraÍe.

PROCESS0 ADMINISTRATIVO n,' SETEC.2019.00000408-63
PREGÀO ELETRÔNICO N,' 1 3/2019
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 139.681,92 (cento e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um
reais e noventa e dois centavos).

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à conespondente licitaçã0, encontramse no respectivo processo adminiskativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Campinas, 1 1 de dezembro de 2019.

RESPONSAVEL:

i

t!

ARNALDO SALVE
PA!rylo JUNToR
Presidente
presidência@setec.sp.qov. br
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