
Prefeitura do Município de Jaeuariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua A[fredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 139]0-027
Fome:(19) 3867 980]/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

www.l ic itacoes.jag ua riun as D.aov. b r

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 092/2019 PA.RA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO ENVENTUAL E PARCELADO DE MADEIRAS.

Pregão Presencial n' 027/2019
Processo Licitatório n' 035/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua AIÊedo Bueno, n' 1235
-- Baba: Centro, inscrita no C=NPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela
ExcelentíssimaSecretária de Gabinete Municipal Sra. Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva,
Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no
CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP
13912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente ORGÂO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa A E COMÉRCIO DE
MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n' 1 0.1 97.048/0001 -95, na Rua Antonio Lapa, 1 162

Bairro Cambuí, CEP.: 13.025-242, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, representada
neste ato por seu Sócio Diretor Senhor Eugenio Cardos Pediu Castanheiro, brasileiro, empresário,
casado, portador do RG n'. 8.004.665-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 043.786.208-98,
residente e domiciliado na Rua Tido Taco, n' 103, - Parque dos Resedas, CEP.: 13097-157, no
Município de Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA, têm entre si
justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do dueto abaixo especificado, decorrente da Licitação
Pregão Presencial pam Registro de Preços Ro 027/2019, Gom fiindamento na Lei Federal n' 1 0.520,
de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014, e Lei Complementar n' 1 55, de 10 de outubro de
201 6 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as
cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OB.FETO
1 .2.1. Fornecimento eventual e parcelado de madeiras, seguindo as especificações e quantidades
descritas abaixo:

ITEM QTOE UND MATERIAL ESPECIFICAÇÃO  

l 50 Pçs
Pontalete de Madeira

Eucalipto (VARA DE
EUCALiPO'TRATADA)

Pontalete; Espécie Eucalyptus Grande, Madeira de Reflonstamentol
Conhecido(a) Populamlente Como Eucalipto, Tipo Ronco; Medindo de 18

a 21 Cm de Diâmetro; Com Comprimento de 3,50 Metros; Devendo Ser
Entregue Descascado, Tratado Em Autoclave Com Cca(arsenato de Cobre
Cromalado); Madeira Dispensada do Dof(documento de Origem Florestal);
Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeiml  

3 200 Pçs
Cruzeta Maciça

Polimerica 2000x90x90.
Garantia 10 Anos

Cruzeta de madeim Dimensões AHoximadas 2000x90x90 Proveniente de
Reutilização de Ttasmissão Eletrica Padrão CPFL. Material Livre de
Fungos ou Parasitas, Sem Danos Estruturais ou Rachaduras
Comprometendo a Peça, Livre de CcKTozão do Tempo. Alto Indiw Para
Reaproveitamento em Pontes e Decks  

1 1 80 Pçs

Mourao, eucalipto
Trata(k), 3,0m, 10 a
12cm,tipo Palanque

(VARADEEUCALIPID
TRATADA)

Mourao; de Eucalipto Tratado; Utilizado para Sustentação; Comprimento
de 3,0m; Secao Transversal Com Diâmetro de 10 a12 Centímetros; Tipo
Palanque; No Fomlato Cilíndrico;

@
 



de Fornecimento e

1.3.6. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ânus para a Prefeitura

1.3.7. Deve a DETENTORA indicar/designar proposto ou empregado para manter entendimento
e/ou receber comunicações solicitações ou transmiti-las ao ÓRGÃO GERENCIA])OR

1.3.9. A DETENTORA deve manter durante as eventuais execuções e até termo final desta Ata de
Registro de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a participação neste
certame

VALACLÁUSULATERCEIRA
NADE.DOREGISTRODEPREÇOS
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R-...Findar e a Detentora terá validade

3.1 Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o órgão G
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:
4,1 0 Órgão Gerenciador obriga-se a:

dP PreGoS. obedecendo a ordem de classificação e os

:H :::=:::==::,=:::- : ::: ::::;,. ..
Preços, no prazo de 05(cinco) dias;

c) conduzir evenMais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para üms
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

:=:==H::=Ht.E
révia reunião com os liçitantes objetivando a familiarização das
astro de Preços;

e) comunicar aos gestores dos Órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de
Registro de Preços;

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

g) acompanhar e âscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente
Ata de Registro de Preços;

h) fazer cumprir fielmente as clásusulas do Contrato;

i) designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

{.S=:,3:E$:=.:;=:='==â=HU
seu recebimento encaminhando-a para

as;

k) devolver a nota fiscal, em caso de desacordo ou por descumprimento ao pactuado, no prazo de 02
(dois) dias úteis após o seu rewbimento;

- ','-ar o -a"amento à DETENTORA de acordo com as. condições e.prazos estabelecidos no
iJ clEluu to contratual desde que cumpridas todas as exigêmias pacwaaw;

DETENTORA , solicitando os originais quando julgar necessário. ondições de habilitação da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar, no prazo de 05(cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preços;

b) infom)ar, no prazo máximo de 05(cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fomecimento;
de Serviço emitida pela Secretaria

c) entregar o item se
de Obras e Serviços;

rabeiecitado nos prazos estabelwidos na Ordemlia r
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d) fornecer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços;

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições Himladas na presente Ata de Registro de Preços;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou inegularidades constatadas pelo

R.ã:tK'.==tE.::;U==Ü".:
vazo máximo de 05(cinco) dias úteis, documentação de
encontrem-se vencidas;

2;:= s:lH.x:u:::=
o atendimento das condições fimladas a partir da data da

de Preços;

ineficiêmia ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de
h) ressarcir os eventuais prquízos causados ao Orgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por

Registro de Preços;

6.2 0s preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se aKlmitindo qualquer acréscnno,
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros
daDETENTORA.

rubrica.

Nota Fiscal Eletrânica(NF-e) o número do Pregão, o número da Ata de
ro do empena)o correspondente.

Úmn nna Nota Fiscal o número da Agência e o número da conta bancária
serão efetivados os pagamentos.

ldicação de Conta Poupança.7.4 Não será aceita a il



\'

7.5 0 pagamento será efetuado até o 30'(vigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrânica.

ia:===:=:k:===;Emr=:*. «.: .«.; «':

8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registo de Preços;

1: 1 $Üããm : :l=mT:.=T=:':"'""

ilitação

e qualificação exigidas na licitação;

llm=m«hmediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada

egistro dePreços . . ;tp-n R9 «refeita

8.3. A oomuniação do camelamento do preço.registrado, nos casos previstos no wbitem 8.2 será cita

pessoalmaite ou por T'nllsponljêm= com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos
aue deram origem ao Registro de Preços;

:l lãh :*nsnn«=:wmw-::E
última publicação.

9.1.1. adveHêncla sempre(liue forem constatadas irregularidades de po

uca gravidade,para as quais



9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

corrido do acaso, após o que, a critério da Administração, poderá ser aplicada a multa por inexecução
g.1 .2.1 . de 1 % do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso na sua retirada, até o 1 0' (décimo) dia

e promovido o cancelamento da Ata;

g.1.2.2. de 1% do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso, até o. lo'(décimo) dia corrido do
acaso, após o que será aplicada a multa por inexwução total, e promovido o cancelamento da Ata;

kH:=U án::â==Xl:L:: S=;== ==..:iHH=Ht=.ESJ:
o cancelamento da Ata.

31'i;==H l;='::=J:M;'En
em licitação e impedimento de contratar com o Município
) anos;

:à='::E\=:==:'=e8= t i==n=: ===m:='==:='=:
;l1l&t ou ap"sentar do«mento falso.

iudicialmen e. ou descontadas dos créditos da DETENTOR ativo, cobradas administrativa ou

g.6 As pe:alidades prewstae de advertência, suspensão no subitem 9.1 .2. ação de inidoneidade

DETENTORA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao ORGÃO GERENCIADOR
g.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a

do art. 393 do Código Civil.

;=n;::.='==:H:====H::
'..... H,c ent.=âs dellneaaas llu

l0.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualqu
rt. 79. da Lei n' 8.666/93.



em decorrência dos mesmos

11.3 0 0RGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a quakluer tempo
a en&ep. do objeto deste, mediano o pa@mento único e exclusivo daqueles já entregues.

GERENCIADOR. h.ioncões assumidas, todas

1: :â,j:=Ed==làF5=:.:==\==:=T"""'' "" " '
as colxnyw '" '- '' es piomoviMde PrAos as disPosiçÍjes dca. i n' 8'666/93, que regulamenta

9esses mesmos itens e condiçõe
houvesse ocorrido.

e seis mil quinheNos e seis reaisJ, de R$ 46.506,00(quarenta

CLÁUSULA DÉqM[A.?':FD:A :=1:E:l:U .
15.1 Esta A
assinatura.

.e
.\ "tescs. contados de sua

período de 12 (doz0



Prefeit
1(}027

E. $;1;1áT gl=$1s=dç==wl=e' tg::'::' ;=;'1:m=
expressamentea qualquer outro, por mais privilegiado que sqa

'"0

: ÉH:g:HHl: H$ H**m;n'=s3T;m:
Jaguariúna, 13 de maio de 2019

Mana Emília Peçonha de Oliveir!
R.G. 22.5S2.439-9 -- sspysp
CPF 120339.59&13,

P. 9
0

Ro.197.048/0001 9F
é AECOMÉRCIO DE MATERIAIS

LTDA

Eugênio Carloã Pedro Castanheiro
R.é. 8.004.665-4 ssp/sp
CPF 043.786.20&98

/
R. Antonio Lapa, n' 1 .162

Bairro Cambui - CEP 13025-242 .

L CAMPINAS-SP- --J

Testemunhas'

.l;,'gEi31#l'#H'";
Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gesso Pública
Pnfútura do Huüdpio de jaBualiba



Prefeit
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PREGÃOPRESENCIALN'027n019

:Fik:ÜUHI. - ''

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

2. Dama"nos por N(ylIFICADOS pnw até seu }ulgomento anal e consequente publicação ;

b) Se for o w e dcw uso interesse .i:fl.prazos e nas formas leg.is e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Estamos CIENTES de que:

2.

Jaguariúna9 13 de maio de 2019.

Nome: Lulas Gabriel Lopes .

09, Jardim Europa, Jaguariúna, SP

É-;;li Ó;«i:
Telefot;e(s): (19) 3867-0826

Assinatura



Prefeit
11}427

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RGh' 22.552.439-9 ssp/sp
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP.
E-mail institucional: $ççlçlêEl4111ariêç!!!!!!ê!!çlu

E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-9724

13.912.464, Jaguariúna SP

ê

Z P
Assinatura:

Pela COIN.!.BA!:ÀDÃ,:
jj:jj;=1"Ê;ênio Cardos Pedro Castanheiro

município de Campinas, Estado de São Paulo

Hgh#:uWm»TT'':l'"
/

Assinatura:

qo .197 .04810001 -9F
AE COMÉRCIO DE MATERNA\S

LTDA.

t=::'UÊ yÜ :
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