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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                                                                                                                   

                                      ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073 /11 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/11 - PROCESSO Nº 11.718/11 

VALIDADE: 05   DE  JUNHO  DE 2012 

 

 

Aos 06 dias do mês de junho do ano de 2011, presente de um lado o Município de 
Bauru, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 
nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 
denominado “MUNICÍPIO”, neste ato representada pela Srª Darlene Martin Tendolo, 
Secretária Municipal do Bem-Estar Social, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de 
maio de 1986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 
7.306, de 11 de maio de 1995, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95, 
nº 9.648/98, nº 9.854/99, 10.520/02 e Decretos Municipais nºs 10.123/05 e 10.185/06, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 026/11, 
Processo nº 11.718/11 para registro de preços, homologado em 31 de maio de 2011 e 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 02 de junho de 2011, resolve REGISTRAR O 
PREÇO das três primeiras empresas classificadas, por lote, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão Presencial e aquelas que se seguem. 

S.Y. YUHARA – ME, estabelecida na Rua Araújo Leite, nº 07-47, Centro, Bauru/SP, 
CEP: 17010-160, inscrita no CNPJ sob nº 05.675.138/0001-04, neste ato representada 
por seu procurador, o Senhor Samuel Yuji Yuhara, inscrito no CPF/MF sob nº 
227.133.488-89. 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta Ata de compromisso ora assumido pela 
COMPROMISSÁRIA, relativo a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE 
NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 120 (CENTO E VINTE) KIT’S DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E 120 (CENTO E VINTE) KIT’S DE HIGIENE – PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, cujas especificações estão 
indicadas no Anexo I do Edital nº 083/11 – do Processo Administrativo nº 11.718/11, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado: 

 

             LOTE 02 – CESTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

 Item ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Qtd Kit 
(R$) 
Preço 
Unit  

1 

� 01 – Unidade de sabão em pó, 1 kg; Marca: 
Klip. 

� 01 – Pacote de sabão em barra, com 4 
pedras; Marca: Unic. 

� 01 – Unidade de água sanitária lavanda, 1 
litro; Marca: Flops. 

� 01 – Pacote dupla face, com 4 unidades; 

120 12,13 
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Marca: Sany. 
� 01 – Unidade de detergente, 500 ml; 

Marca: Flops. 
CÓDIGO: 503.03.0113 

 
            LOTE 03 – CESTA DE PRODUTOS DE HIGIENE 

 Item ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Qtd Kit 
(R$) 
Preço 
Unit  

1 

� 02 – Unidades de creme dental, 90 grs 
cada; Marca: Ice Fresh. 

� 06 – Unidades de sabonete, 90 grs cada; 
Marca: Nips. 

� 03 – Unidades de shampoo,  400 ml cada; 
Marca: Kanechom. 

� 01 – Unidade de condicionador, 400 ml; 
Marca: Kanechon. 

� 04 – Unidades de escova de dente adulto 
macia; Marca: Condor. 

� 02 – Pacotes de papel higiênico branco 
macio, com 4 unidades cada; Marca: 
Familiar. 

CÓDIGO: 503.05.0111 

120 40,08 

 
 
Cláusula Segunda - DO PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 

2.1 A COMPROMISSÁRIA deverá aguardar as devidas solicitações via fax e ou e-mail 
da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e entregar de acordo com as solicitações 
acompanhadas das notas de empenho, no horário compreendido das 08h00min às 
11h00min horas e das 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta, sito na Avenida 
Alfredo Maia, esquina com Rua José Bastos, s/nº - Vila Falcão. A COMPROMISSÁRIA 
deverá seguir rigorosamente os dias e horários de entrega, não podendo haver atrasos.  

2.2. O produto deverá estar com a data de fabricação próxima a data de 
entrega, com tolerância de no máximo 30 (trinta) dias. 

2.3.  As entregas serão mensais, sendo: 10 (dez) kit’s de limpeza e 10 (dez) 
kit’s de produtos de higiene. 

2.3.1. As cestas deverão ser entregues acondicionadas em caixas de papelão 
ou saco plástico resistente. 

2.4. No ato do recebimento os produtos serão submetidos à verificação por servidores 
competentes, cabendo a COMPROMISSÁRIA a substituição dos produtos, dentro do 
prazo de 07 (sete) dias, caso os produtos que vierem a ser recusado por 
irregularidades não se enquadrarem nas especificações estipuladas, prazo de validade 
vencido ou dano em geral. 

2.5. A COMPROMISSÁRIA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada 
entrega que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do 
recebimento da solicitação acompanhada da nota de empenho. 

2.6. A COMPROMISSÁRIA obriga-se ainda a efetuar as entregas, caso seja 
necessário, durante o prazo de vigência do Registro, em outros pontos dentro do 
Município. Neste caso, o município, através de seu órgão gerenciador, comunicará a 
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COMPROMISSÁRIA com a devida antecedência para as providências cabíveis, 
informando o endereço destes outros pontos. 

2.7. A entrega dos produtos deverá ser na Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 
em embalagens rotuladas de forma indelével, constando informações nutricionais, 
validade do produto, data de fabricação, número do lote e registro de Inspeção 
Federal, com integridade física e sem desbotamento. 
2.8. Todos os itens ofertados deverão ser de primeira qualidade, sendo assim, serão 
considerados apenas os que atendam às especificações mínimas contidas neste Edital, ou 
seja: características, embalagem, prazo de fabricação, validade, entrega etc. 
2.9. O Município poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso esteja em 
desacordo com a proposta oferecida no certame licitatório, com mal estado de 
conservação, com perfuração ou mau cheiro, circunstância em que será devidamente 
registrado, estando a COMPROMISSÁRIA sujeita a aplicação de penalidade. 
 
 
Cláusula Terceira - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 
 
Cláusula Quarta - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
4.1. Aplica-se a esta Ata, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto 
Municipal nº 10.185/06 - Sistema de Registro de Preços. 
 
 
Cláusula Quinta - DA LICITAÇÃO 
5.1. Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada licitação 
na modalidade de Pregão Presencial sob o nº 026/11, cujos atos encontram-se no 
Processo n.º 11.718/11. 

  
 

Cláusula Sexta - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
6.1. O MUNICÍPIO por meio dos órgãos interessados, efetuará a fiscalização do 
fornecimento a qualquer instante, solicitando à COMPROMISSÁRIA, sempre que 
entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os 
esclarecimentos solicitados, bem como comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou 
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento do presente 
termo. 
6.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não 
eximirá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento, de 
acordo com as condições estabelecidas na presente Ata. 
 
 
Cláusula Sétima - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega 
da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem 
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cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 
financeira a ser determinada pela COMPROMISSÁRIA.  
7.2. A ata de registro de preços não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, 
ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
Cláusula Nona – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DO 
CONTRATO: 
9.1. O Município designa como ORGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preço, a 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, que terá a incumbência de efetuar a prática de 
todos os atos de controle e gerenciamento desta Ata de Registro de Preços. 
9.2. É integrante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social, designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesa. 
9.3. O Município designa ainda, como Gestora desta Ata de Registro de Preço, a Sra. 
Darlene Martin Tendolo, Secretária Municipal do Bem- Estar Social. 
9.4. A COMPROMISSÁRIA designa como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o 
Samuel Yuji Yuhara, inscrito no CPF/MF sob nº 227.133.488-89, conforme constante na 
sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 
9.5. Ao(s) gestor(es) da Ata por parte do Município, além das atribuições previstas no 
artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, compete: 
  9.5.1. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preço, quanto aos 
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à 
sua utilização. 
  9.5.2. Zelar, pelos demais atos da COMPROMISSÁRIA, relativos ao cumprimento 
das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais. 
 9.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da 
COMPROMISSÁRIA em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas nesta 
Ata de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à entrega ou as 
características e origem dos bens registrados. 
 
 
Cláusula Décima - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
10.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços ou de sua 
inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% 
(dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total da contratação 
sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam: 
 10.1.1. Advertência; 
 10.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação 
pela rescisão, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item 10.1.  
 10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
      10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no  inciso anterior. 
10.2. Considera-se como valor da contratação, para efeito da multa moratória 
mencionada no item 10.1, o valor referente ao pedido efetuado à compromissária. 
10.3 Considera-se como valor total estimado da contratação, para fins de aplicação de 
multa rescisória, o valor unitário registrado na Ata, multiplicado pela estimativa anual 
constante no Anexo I do Edital nº 083/11 do processo 11.718/11, referente aos itens 
inadimplidos.   

       10.3.1. O montante da multa poderá, a critério do Município de Bauru, ser 
cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos a 
COMPROMISSÁRIA, independente de qualquer notificação. 
 
 
Cláusula Décima Primeira – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS 
11.1. Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser protocolados e 
encaminhados à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, com os devidos 
comprovantes, dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra de produtos na 
época da apresentação da proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada 
impossibilidade, da época do primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, 
ambas do mesmo fornecedor para posterior análise por parte do Município.  

11.1.1 Os preços serão controlados pelo Município, podendo sofrer oscilação de 
acordo com as variações de mercado. 
  11.1.2. Os preços que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser 
atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão Gerenciador. 
         11.1.3. Para tanto, a COMPROMISSÁRIA deverá apresentar sua solicitação por 
escrito à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, com os devidos comprovantes, 
para posterior análise e negociação por parte do Município. 
11.2. A COMPROMISSÁRIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida 
aprovação do pedido de que trata o item anterior pelo Município, sob pena de serem 
aplicadas às sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento da Ata de Registro 
de Preços. 
11.3. A COMPROMISSÁRIA não poderá suspender as entregas durante o período de 
análise do pedido de que trata o item 11.1., devendo praticar os preços até então 
registrados, sob pena de serem aplicadas às sanções previstas em Lei e na presente ata 
ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
11.4. O novo preço fixado poderá ter validade a partir do protocolo da solicitação, desde 
que devidamente solicitado pela COMPROMISSÁRIA e autorizado pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos, sendo que neste caso após a assinatura do Termo Aditivo será devido 
o pagamento complementar, compreendendo os pedidos efetuados após a solicitação. 
Caso não aceito, o novo preço terá validade a partir da data da assinatura do Termo 
Aditivo. 
11.5. O novo preço fixado, terá sua validade em conformidade com o item acima, 
devendo ser publicado o resumo no Diário Oficial de Bauru. 
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Cláusula Décima Segunda – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou cancelar a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.(1)  Na hipótese de substituição, a compromissária deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do município, no prazo máximo de 07 (sete) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
registrado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

b.(1) Na hipótese de complementação, a compromissária deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo de 07 (sete) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 
 
 
Cláusula Décima Terceira – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
13.1. Correrão por conta e risco da COMPROMISSÁRIA todas as despesas e encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, de 
acordo com artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.2. Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir a Ata de Registro de Preços 
a celebrada, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar a Ata de Registro de 
Preços para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do 
Município. 
13.3. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, 
de "Nota de Empenho", dos quais constarão todas as especificações necessárias. 
13.4. A critério do Município a Nota de Empenho poderá ser enviada à 
COMPROMISSÁRIA, via FAX, nos dias úteis, dentro do horário das 8h às 18h. 
13.5. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo fornecimento do produto, sem a 
respectiva nota de empenho.  
13.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica 
obrigada a fornecer o item do Anexo I do Edital nº 083/11, nas quantidades indicadas 
pelo MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 
13.7. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar 
ou não os produtos, como lhe faculta a Lei.  
13.8. A Ata de Registro poderá ser utilizada pela União, Estados, Distrito Federal e outros 
Municípios, bem como as respectivas autarquias, fundações e demais órgãos vinculados, 
nos termos do Parágrafo Único, do artigo 1º e seguintes, da Lei Municipal nº 5.772/09. 

13.9. O Município, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, 
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá 
sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à COMPROMISSÁRIA, cancelar a Ata 
de Registro de Preços, com base e na forma das disposições do artigo 77 e seguinte da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
13.10. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam 
resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da comarca de 
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Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
13.11. Na nota fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 
nº 01-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, ref. Processo nº 11.718/11, número da Ata de 
Registro de Preços e do(s) empenho(s). 

  E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, 
segue este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e validade, assinado na presença 
de 02 (duas) testemunhas. 
 

Bauru/SP, 06 de junho de 2011 
 
 

 
DARLENE MARTIN TENDOLO 

Secretária Municipal do Bem-Estar Social 
 
 
 

SAMUEL YUJI YUHARA 
S.Y. Yuhara – ME 

 
 
 

TESTEMUNHA 01: 
 
 
 
 
Nome: 
RG: 
 
 
 
 
TESTEMUNHA 02: 
 
 
 
 
Nome: 
RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 

Contrato nº  

Objeto: Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene na Quantidade Estimada Anual de 
120 (cento e vinte) kit’s de Produtos de Limpeza e 120 (cento e vinte) kit’s de Higiene. 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada: S.Y. Yuhara – ME  

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, 
do termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos 
os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 

 

Bauru/SP, 06 de junho de 2011 

 

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

Secretária Municipal do Bem-Estar Social 

 

 

SAMUEL YUJI YUHARA 

S.Y. Yuhara – ME
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 

CONTRATADA: S.Y. Yuhara – ME  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2011 

OBJETO: Aquisição de Produtos de L impeza e Higiene na Quantidade 
Estimada Anual  de 120 (cento e vinte) kit ’s de Produtos de Limpeza e 
120 (cento e vinte) ki t’ s de Higiene. 

  

Nome  

Cargo  

RG nº   

Endereço Residencial (*)  

Endereço Comercial  (*)  

Telefone  

E-mail   

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do 
TCESP 

 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial  do 
Órgão/Setor 

 

Telefone e Fax  

E-mail   

 

Bauru/SP, 06 de junho de 2011 

  

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

Secretária Municipal do Bem-Estar Social 

 

 


