
aauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
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m~EÊhm =E/5.H'=.=.m'2ÊPARA REGISTRAR PREÇOS
FERRAMENTAS, MATERIAIS

PARA
PARA

Pregão Presenciam' 025/2019
Processo Licitatório no 031/201g

A PREFEITURA DO MUNICÍPI.O DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, no 1235

Empresas), e Decreto Municipal n' 2.622/2007 a
r'equenas

especificadas.
mediante as cláusulas seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
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de Temperaturas e Potencia 'de 5500w.
Resistencia Blindadal Na Cor Brancas Com l CORONA
Rosca de 1/2"l Pressão Mínima de 15kpa
(1,5mca) e Máxima de 400kpa(40mca); Com
Tela Filtro Retentora de Resíduos, Com Sistema
de Aterramentol Conforme Normas Nbr/abnt
yigg111gê.garantia Mínima de 12 Meses:
Barra Macaca MetãiiFerrosost de Aco Ca-50:
No Formato Secao Circulará do Tipo Vergalhao,
Barra Retal Com Comprimento de 12 Metros:
Medindo Bitola (1/4") de Diâmetro l Devendo l ARCELOR
Ser Entregue Com Superfície Nervuradal para
Ser Utilizada Em Construcao Civil; Ser Utilizada
Em Conforme Norma Nbr/abnt 7480
Barra Magica Metais FêFFi;sos; de Aco Ca.50
No Formato Secam Círcularl do Tipo Vergalhao,
Barra Retal Com Comprimento de 12 Metros:
Medindo Bitola (5/16") de Diâmetro; Devendo
Ser Entregue Com Superfície Nervuradal para
Ser Utilizada Em Construcao Civil; Ser Uti'gizada
En Conforme Norma Nbr/abnt 7480:

HIElliRi'Ê I'Eiinnãnãiünü"a
cabos eletricos l Diâmetro Interno de 50 Mm
Egpg$sura Da Parede de 2 Mm
Porta de Madeiras Encabéêada. Lisa. Sem Oca
de Madeira Micropholís Venulosa. Conhecida
Comercialmente Como Curupixal Medindo l DALCOMAD
(210x62)cm=(axl); Com Espessura de 35mm:
Lixada, Sem Emendas
Porta de Madeiras Encabeiiada. Lisa. gemi Oca
de Madeira Micropholis Venulosa. Conhecida
Comercialmente Como Curupixat Medindo DALCOMAD
(210x72)cm;(axl)l Com Espessura de 35mm:
Lixada. Sem Emendas '
Porta de Madeiras Encat;êêãaã, L.isa. Semi Oca:
de Madeira Micropholis Venulosa, Conhecida
Comercialmente Como Curupixa; Medindo l DALCOMAD
(210x82)cm=(axl); Com Espessura de 35mm:
Lixada, Sem Emendas

real compatível quaflow 20ã Cuno e apare hos
de rosca. Cod71 60 com 3 sistemas de filtragem
sendo. PLD INICIAL. CARVÃO ATlyADO. PLD
POLIDOR. Capacidade e vida útil: 3.000 litros l QUAFLOW
de água. Produto de acordo com a norma ABNT
NBR 16098:2012. Vazão nominal: 240. Pressão
Máx. (mca): 60 / Pressão Mín. (mca): 05.
Temoeratura máx. 60C / Temperatura mín. 05C
Bloco Cerâmico de VedãêãÕ:'Medindo 9 x 1 9 x
19 Cm (largura x Altura x Comprimento)l Tipo
Bloco para Vedacao. Tipo Baianos 08 Furos; l ABCD
Uso Em Construcao, Uso Revestido: Conforme
Çgl3b1131g.Nb!:jêZ70-1 ;

24 l20 UND CHUVEIRO
127V 5500W

30 1200 UND FERROS/4

40 lloo BARRAS FERR05/16

48 1300 MTS
MANGUEIRA
POLITILENO
50MM

51 l 12 UND PORTA LISA
62

52 l12 UND PORTA LISA
72

53 l lo UND PORTA LISA
82

55 lso UND REFIL PARA
FILTRO

63 12000 UND
TIJOLO
BAIAN0 8
FUROS

1 .2.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro
de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária: h
N' 02.12.01.15.452.0024.2024.3.3.90.30.00 - Ficha 257 l I'l
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N' 02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00
N' 02.09.10.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00
N' 02.09.10.12.365.001 3.2069.3.3.90.30.00
TESOURO PRÓPRIO

Ficha 137
Ficha 186
Ficha 197

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, FORMA DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA:

l&311;1HE'l EF:la::' !:iii/n'iu:.s !:Ên.Tli=:'i;

â% :11%,% l:ã?U lãBÊ%Bã#:E%$
Ord2.3. Osdie nsrdevi3raotser entregues em até lo (dez) dias, contados da data do recebimento da

2.4. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO GERENcIADOR

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Esta Ata de Regístro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá oralidade
de12(doze)meses,acontardadatadesuaassinatura. ' ''' ''--'-- --uuuv

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 0 Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penal dadesl

para

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetívando a familiarizacão das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl ' '' '''

e) comunlaar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata

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

resente Ata de Registro de Preçosprimento das condições ajustadas no edital da licitação. na

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

n

r

b) informar. no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento

' /
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c) entregar o item solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria de Obras e Serviçosl ' ' "'- '

d) fornecer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços:

e) providenc ar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ORGAO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preçosl

f) fornecer. sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl

documentação de

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
Ata de Registro de Preçosl

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1 . O preço unitário e total para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1 .1 são de: ITEM
14: com preço unitário R$ 2.55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando o valor de R$
51.000,00 (cinquenta e um reais); ITEM 15, preço unitário R$ 3,10 (três reais e dez centavos) e
totalizando o valor de R$ 49.600.00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), ITEM 20: com preço
unitário R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando o valor de R$ 17.750.00
(dezessete mil, setecentos e cinquenta reais)l ITEM 24. preço unitário R$ 56,00 (cinquenta e seis
reais) e totalizando o valor de R$ 1.120,00(um mil, cento e vinte reais), ITEM 38: com preço unitário
R$ 17,00(dezessete.reais) totalizando o valor de R$ 3.400.00(três mil e quatrocentos reais)l ITEM
40, preço unitário R$ 26.00 (vinte e seis reais) e totalizando o valor de R$ 2.600.00 (dois mil e
seiscentos reais), ITEM 48; com preço unitário R$ 6,00 (seis reais) totalizando o valor de R$
1 .800100(u.m mil e oitocentos reais); ITEM 51 , preço unitário R$ 1 29.00(cento e vinte e nove reais)
e totalizando o valor de R$ 1.548.00 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais), ITEM 52: com
preço unitário R$ 117,00 (cento e dezessete reais) totalizando o valor de R$ 1.404.00 (um mil
quatrocentos e quatro reais)l ITEM 53, preço unitário R$ 117,00 (cento e dezessete reais) e
totalizando o valor de R$ 1 .170,00 (um mil, cento e setenta reais), ITEM 55: com preço unitário R$
23,21 (vinte e três reais e vinte e um centavos) totalizando o valor de R$ 1 .160.50 (um mil, cento e
sessenta reais e cinquenta centavos) e ITEM 63. preço unitário R$ 0,83 (oitenta e três centavos) e
totalizando o valor de R$ 1 .660.00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), apresentados como lance
final pela DETENTORA, devidamente aprovado(s) pela ORGÃO GERENCIADOR. totalizando o
valor global estimado de R$ 134.212,50 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e doze reais e
cinquenta centavos).

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos. diretos e indíretos, como também os
lucros da DETENTO RA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A cada entrega do item registrado. a DETENTORA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
encaminhando-a no seguinte endereço eletrõnico: QbrB$@jaquariuna.sp.qov.br, a qual será
conferida e vistada pelo fiscal e encaminhada ao Secretário de É)bus e Serviços. para
conhecimento. atesto e rubrica. /\
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13.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o número da Ata
de Registro de Preços e o número do empenho correspondente.

13.3. Deverá também estar indicado na Nota Fiscal o número da Agência e da conta bancária do
Banco do Brasil a S/A, na qual serão efetivados os pagamentos. '

13.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

13.5. O pagamento será efetuado até o 30'(trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica.

13.6. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA. incidirá correção monetária sobre
o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio
por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempere". em relação ao atraso verificado. Como referência
poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização monetária

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos
e

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 . A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

8.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativas

instrumento

8.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4 0s preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

8.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administraçãol

8.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

8.2.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

8.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 8.2 será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao Registro de Preçosl

8.4. No caso de ser ignorado. incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Estado. considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.

8.5. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência de 90(noventa) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as razões do f)-edido

5
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IÊgâ l Td ãl :gEBH3ZÜ hfi : %.:T'mã
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

láil$U IHH ;::m
9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de nOUC3 nra\fidaNn
quaistenha a Detentora concorridodiretamentel ' ''' '- -- r''-- y-'-"--'a-'u, }.'a-a aõ

9.1.2. multa. nas seguintes situações

:":iJ hh : 'a:n:B'ÊnÊ'!='â.:i.a';::i:'T:?
9.1.2.2. de 1% do valor da Ordem de Serviço. por dia de atraso. até o 10o (décimo) dia corrido do
atraso, após o que será aplicada a multa por lnexecução total, e promovido o cancelamento da Atam

$lR;U:s:Z.s:.:=:i=a:Lss, ss;:E =i;'':: , ':mE!:hsg::l:l;s;ls:
9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com A ha -
deJaguariúna,peloprazodeaté05(cinco)anos; ' ' ' ''''''"--" -v-"-u---''-P-'

g .=a=nHn='llli=:UZ u *ii: uz; j .: E'E:l::

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo.
judicialmente, ou descontadas dos créditos'da DETENTORA -'

cobradas administrativa ou

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de ínidoneídade
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1.2.

9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao ORGAO GERENcIADOR

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO

\ 6
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no art. 79. disi30 ia 8.a66/93 gistro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 1 .1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08 07-1978. do Ministério do
Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por pare do
ORGAO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ORGAO
UeKeNçIAOOR ou a terceiros, poli si ou por seus sucessores e representantes na entrega do
objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e qualquer reclamação que possa
surgirem decorrência dos mesmos. ' ' ''

13 0 0RGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a entrega do objeto deste. mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues. '

11.4 0 ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue que

g==Ê=K''Eauau.'ãs;u=eBW n'xg:::x'UfiÉ=t'êiÉ
1 1 .5 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' ''

11.6 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n'
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

8.666/93. que

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA:
12.1 Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir. mesmo que por omissões, a
nobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de
Preços e/ou de seus Anexos. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados. como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO:
1 3.1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por.conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda. pelos
gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de
Jaguariúna pelo Decreto no 3655/201 7. ' ' '

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - VALOR TOTAL ESTIMADO:
14.1 Dá-se a presente Ata de Registro de Preços o preço global estimado de R$ 134.212,50(cento
e trinta e quatro mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos),para todos os efeitos legais.

7



A QUINTA-VIGÊNCIA:

gistro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de sua

ãgã;l:lrusqnst ==;;:=a:' gu: :
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -- FORO:

iüHãUH li IEÜ Elifi:g.i::itn: ,::::.=s:

s,EÚÊlglgligH TH%i:blUE : :
Jaguariúna, 05 dejunho de 2019

x.'- :

l 20 .204.978/0001 -8'71
MBR COMÉRCIO DE

MATERIAL ELÉTRICO ME
Rua Três, Quadra 39 . Lote 218

Caixa postal: 90 . Rad. SP 332 KM 135

Chácara Recreio Jaguari . CEP: 13150.000

LCOSMÓPOLIS - SF\.J

Testemunhas
\icaldàívioreirã'ãã boca
Assista: ílte de Gestão Pública

l)fcfeitilí8 ({o Ê.T .nick.to de Ja.wariúna

\

ludano S. C. de AraúJo
Assistente de Gestão Pública
Prefdtura do Munidpio de jagumúna
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que;

Estado de São F aula cujo trâ-'-ará sujeito a análise e julgamento pelorTniconal de Contas do

d) Qualquer alteração de endereço -
deverá ser comunicada pelo interessado residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato

peticionando no processo.
2.

gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação companhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b)direito de defesa ntere nosco interesse,ue s prazos e nas formas legais e regimentais. exercer

a)

Jaguariúna, 05 dejunho de 2019

gE$!QB.DQ.éBgAQZENTIDADE:
Nome: Lucas êãi;Fiel Lopes

1: 1gBBRB%-.
n "Jardim Europa, Jaguariúna, SP

Assinatura
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FoncRua Alrredo Bucno, 235 . Centro ;ii'

Eglg..ÇQNlnATANTE:
Nome: Rata de Cassia
Cargo: Respondendo
CPF: 107.734.898-35 - RG:
Data de Nascimento: l
Endereço residencial
E-mail Institucional:
E-mail pessoal: rata
Telefone:(19)

gabinete

Vila D'agostinho, Valinhos, sp

Assinatura

Eglg..ÇQNIRATADA:
Nome: Yuri Gagaren Pinheiro Costa Leite

Cascata, CEP.: 13.146-000. no

Mbr Global

i:o.. 204 .978/0001 -871
MBR COMÉRCIO DE

l MATERIAL ELÉTRiCO ME

L
LCOSMÓPOLIS - st=LJ

Rua Três, Quadra 39 . Lote 218

.:ÊE H:liill,,EgS .%::.511ilâ..

n


