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cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO
1.1. Locação eventual e parcelada de
quantidades máximas descritas abaixo:

equipamentos conforme especificações

LOTE

1 1

Item

21

22

Descrição

ll.la DIÁRIA CA-LOTE

PULA : LOTE 12, 1' DIÁRIA

D}ARIA

'EÕêÃÇÃ6nE CADEIRAS
LOTE15,1'DIÁRIA

UN

UN

UN

Quantidade
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CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL

Secretaria de Mobilidade Urbana.

DEENTREGA
ntidade solicitada atraves ae

â:.ân!:= IE;:inRs==:==x %=?u.::s:!ple:'nsq
indicadas nesta ordem de Sewiço

2.3. Todo material
DETENTORA, bem como
desmontagem do objeto.

e equipamentos necessários
responsabilidade

sao de responsabilidad
instalaçãoê de sua a montagem, e

2.4 DETENTORA será responsável pela equipe de carregadores e montadores, bem
como, transporte, al mentação" EPls e outros custos essenciais a execução do objeto.

2.5. O prazo para execução da objeto será de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura desta Ata de Registro de Preços.

2.6. Cada unidade de locação corresponderá a um. período de 24 (v nte.e quatro) horas,
em qua quer horário e dia da semana, inclusive feriados e dias consecutivos.

2.7. Os prazos de montagem e desmontagem não serão computados para pagamento
das diárias a serem efetivamente pagas pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

2



Prefeitu

=:===:::ãli?:.-."
uariuDg

z'

2.8. A DETENTORA deverá apresentar laudos e respectivas ARTs com até 48 horas
antes da montagem, recolhidas quanto a segurança, estabilidade, iluminação e
aterramento das tendas.

2.9. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO
GERENCIADOR.

:: H i:3 ETIEl;ge=su3Em'
a

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

l,H ZSEE $Ê:l: ;;obedecendo a ordem de classificação
rticipantes da Ata;

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

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

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
familiarização das pecu\caridades do Sistema de Registro de Preços;

objetivando a

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente Ata de Registro de Preçosl

5

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

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

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços emitida
pela Secretaria de solicitante;

d) fornecer os itemns conforme especificações, marcas e preços registrados na presente
Ata de Registro de Preçosl

e) entregar os itemns solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.

?='gní: 7 nu;gm;:==:'=nJ:n ::=s:!'UIÊÊ=:;n'ã:
Registro de Preçosl
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g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas va\idades encontrem-se vencidas;

bilitem o atendimento das condições firmadas a partir da
Ata de Registro de Preçosl

h ÊU IIIIIIT I:M ?nEE"==,;F:':
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centavos).

HigXglK ã gçiEI S;="iz;n:.e=iH'.H=!":
ORA da Ata emitirá Nota Fiscal
la Secretária responsável e pelo

fiscalresponsável.

7.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte endereço
eletrõnicos:

7.2.1 Após o recebimento será encaminhada para a Secretaria que emitiu a Ordem de
Serviços e o empenho.

7.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnlca (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços, bem como a descrição dos itens.

7.4. Deverá ser obrigatoriamente também indicado na Nota Fiscal, número da Agência e
o número da conta bancária do Banco do Brasil a S/A, as quais serão efetivados os
pagamentos.

7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data d
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnlca.

L ll lbluoll l lv/ H'u I'' ' ' '

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 de:

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2.1. A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preçosl

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua
justificativa;
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8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços;

8.2.4. Os 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

ãÊil 1: H ::.E%==ÜEU==F:Ê.=
8.2.8. 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.

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito,
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços

comprovar estar

razões do pedido.

DETENTORA. J

LeiFederal n' l0.520/02:

9.1.1. advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente;

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

lilldi43 ?HHâ=:E;=R 319#HI
9.1 .2.2. de 1% do valor da Ordem de Serviços, por dia de atraso injustificado em realizar
o fornecimento, até o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que, a critério do
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ORGÃO GERENCIADOR, poderá ser aplicada a multa por inexecução e promovida a
rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços com o consequente cancelamento da
mesma;

cancelamento da Ata.

9.2. suspensão temporária de participação.em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo
in dõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

punição.

9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA

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

29.1

.*:.'''' =:TlgRau*sÊ Ç::S;'TV:;:=.!'g:'=w:Z#!'Ê!;:nrÇ
ÓRGÃOGERENCIADOR.

I'+'?'=,EEEr.l=='W'l=HÜ ( lããl?: ã! g:
l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93.
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11.4. O ORGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues

11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

1.1.{1iH:=::.:1*;::;:E'=;ã;=;'E.=m::V ã :ÃEIK,Êi"''". ''l

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALOR GLOBAL ESTIMADO:
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14.1. Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
400.998,40 (quatrocentos mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta
centavos), para todos os efeitos legais.

CI ÁUSULADÉCIMAQUINTA-VIGÊNCIA: . . . .. '.-.-.. ------
15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo perioao ae 'lz \aozeJ iiicõca, ',v--'avv.'
de sua assinatura.

E$ gl: H$:T llllL3:H i:
li#li:l( E3:1:iWX Ê llgUEHilBi:

Jaguariúna, 02 de Agosto de 2019

Secretária de Gabinete

RG No: 32.369.813-X
CPF/MF No: 277.578.598-08
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ANEXO
TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇAO

DOMUNICÍPIO DEJAGUARlúNA
FAVAT0 27757859808

ll:lE ?lllHTI 1l misÊI'""'
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: . .

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

P?igicilção;caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. l

Jaguariúna, 02 de gosto de 2019

GEST
Nome Andrea Dias Lizun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90

no 333-Bairro Lago da Barra

Assinatu ra:
10
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GESTORD
Nome: Cristina pinto Catão Bonina Hosikawa
Cargo:Secretária de Educação
CPF: 251 .288.1 18-08 RG: 25.366.469-X
DatadeNascimento:03/10/1974 . . . o.''-'-
Endereço residencial completo: Rua Amãncio tsueno n''+uu
E-mail institucional: seduc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone: (19)3837-2888
Assinatura:

Centro Jaguariúna/SP

GESTORA
Albaran dos Santos

Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF:272.223.598-69
RG: 25.480.348-9

Data de Nascimento: lo/05/1975 ua Alameda Salvador Bernardi, no 257
das Flores -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone: (19)3867-4223
Assinatura:

Estância

GESTO
Nome: Rafael da Salva Blanco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF:327.256.288-57
RG: 55844550-0

Êm ::==.=:: ""
E-mail pessoal: rafael.blanco@hotmail.com
Telefone(s): (1 9) 9 9217 -- 0298

Bloco 14 Ap.44

Assinatura

GESTOR
Nome: Josino José da Salva
Cargo: Secretário de Mobilidade U
RG n' 15.942.360-0
CPF n' 041 .462.068-20
Data de nascimento: 09/02/1
Endereço res.: Rua
Email institucional:
Email pessoal: josino@jaguariuna.
Assinatura:

luariúna - Jaguariuna/SP

(19) 3837-3939/9 9821-7733

1 1
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Resoonsá

PeloORGÃOGEBENçlAD9B::
Nome IVlaria Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n'120.339.598-13

Endereço. RuimenstÓ14/0n/1966 Jardim Zeni, CEP: 13:912-464, Jaguariúna
Ê:;;lÍiTl;tiiÚÊioÀ;il

SP

PelaDETENTORA:
Nome: Minam da Salva Maia Favato
Cargo: Empresária
CPF: 277.578.598-08 RG: 32.369.813-X

EBBi liKhis: :ml m;Ê%lni=:
E.mail institucional: arlan@arlanfesta.com.br
E-mail pessoal: arlan@arlanfesta.com.br
Telefone(s): (1 9) -- 99599.8585

Assinatu ra -'d \r
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