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CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Locação

eventual

e parcelada

quantidades máximas descritas abaixo:
LOTE

Item

Descrição

J:''%'?i?

01

R

03
6

7

04
8

9
05

de equipamentos

conforme especificações e
UN

Quantidade

UN

10

UN

40

UN

320

UN

240

UN

349

UN

400

UN

95

UN

130

UN

145

UN

115

LOCAÇÃOÕ
LO

LOê
LOCO

LOCA

10
11

06
12

Q

W
\
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13

07

14

UN

255

UN

170

1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.1 0s itens registrados deverão ser montados conforme quantidade solicitada
através de Ordem de Serviço juntamente com o respectivo empenho, a serem
emitidos pela Secretaria responsável, podendo ser: Secretaria de Turismo de Cultura

/ Secretaria de Educação / Secretaria de Assistência Social / Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer/ Secretaria de Mobilidade Urbana.

2.2 A partir do recebimento da Ordem de Serviço, a detentora do preço.registrado
deverá instalar o item registrado no prazo máximo de 03 (três) dias, no local e nas
quantidades indicadas nesta ordem de Serviço.

2.3. Todo materiale equipamentos
necessários
são de responsabilidade
da
DETENTORA, bem como é de sua responsabilidade a montagem, instalação e
desmontagem do objeto.

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

2.5. O prazo para execução do objeto será de 12 (doze) meses
assinatura desta Ata de Registro de Preços.

contados da data da

2.6. Cada unidade de locação corresponderáa um período de 24 (vinte e quatro)
horas, em qualquer 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.

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

2.9. A entrega e o transporte do objeto não'

nenhum ónus para o ORGÃO

GERENCIADOR.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

d
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3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e a
DETENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:

.

a) gerenciarà presenteAta de Registrode Preços,obedecendo
a ordemde
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro de Preçosl

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação. de .preço?s
reg strados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidades;

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes

objetivando

a

familiarizaçãodas peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente Ata de Registro de Preçosl
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

no edital da
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas
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
fornecimento;

c) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços
emitida pela Secretaria de solicitantel

d) fornecer o(s) item(ns) conforme especificações,marcas e preços registrados na
presente Ata de Registro de Preçosl

e) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em
Cláusula 2.2
f) providenciar a imediata

constatadas pelo ORGAO

falhas ou irregularidades
às condições firmadas

na

presente Ata de Registro de Preçosl

g) fornecer, sempre que
documentação de

de 05 (cinco) dias úteis
cujas validades encontrem-se vencidasl

J
'\,
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h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir
da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl

i) 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 Preços;

reais e cinquenta centavos).
6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo. estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

:i:irCLÁUSULA
SÉTIMA -.Íil:l:opçõES
fiscalresponsável.

OE PABÊjlEITTOnA

d,tAt'

emM'á Nota Fisco

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

F.

7.2.1 Após o recebimento será encaminhada p4\a a Secretaria que emitiu a Ordem de
Serviços e o empenho.
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7.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços, bem como a descrição dos itens.

7.4. Deverá ser obrigatoriamentetambém 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 pagamentoserá efetuadoaté o 30' (trigésimo)dia posteriorà data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

7.6. Havendo atraso nos pagamentos não decorrentede falhas no cumprimentodas
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
tempore", 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 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;

8.2.3. Em qualquer das hipótesesde inexecuçãototal ou parcial da Ata de Registro
de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercador

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

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORAda Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no
subirem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preçosl
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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, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Regístro de Preços.
8.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço reglstrado 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 pedido.

8.4. A Administração,poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais
licitantes classificadas, nos termos do edital para assumirem o objeto da Ata de
Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições
propostas pela DETENTORA.
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:
9.1. Por descumprimentode cláusulas editalícias ou pela inexecuçãototal ou parcial
da Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia da
interessada no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com
a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7'
da Lei Federal n' l0.520/02:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel
9.1.2. multa, nas seguintes situações
9.1.2.1. de 1% do valor da Ordem de Serviços, por dia de atraso na sua retirada, até
o IO' (décimo) dia corrido do atraso, após o que, a critério do ORGAO

GERENCIADOR,poderá ser aplicada a multa por inexecução e promovido o
cancelamento da Ata;

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 ÓRGÃO GERENCIADOR, poderá ser aplicada a multa por inexecução e
promovida a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços com o cor?sequente
cancelamento da mesma;

9.1.2.3. de 30% (trinta por cento) do valor da inadimplência,em caso de inexecução
parcial ou total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do contrato com o consequente
cancelamento da Ata.
9.2. suspensão temporária de participação em licil tção e Impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cil 30) anos;

P
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9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar ates fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.
9.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punição.

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

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

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

9.8. O descumprimentoparcial ou total, por uma das partes, das obrigaçõesque lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamentejustificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram
possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULADÉCIMA-RESCISÃO:
10.1. A inexecuçãototal ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕESGERAIS
11.1. 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

(Portarian' 3214, de 08-07-1978,do Ministériodo Trabalho),sendo que.o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ORGAO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2. A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao

ÓRGÃOGERENCIADOR
ou a terceiros,por si ou por seus sucessores
e
representantes na entrega do objeto l contratado, isentando o ORGAO
GERENCIADOR de toda e qualquer reclama(#ãoque possa surgir em decorrência dos
mesmos

»
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mesmos.

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-sea manter em compatibilidade
com as
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

11.7. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposiçõesda lei n' 8.666/93,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

houvesse ocorrido.

==3=HTFSe.=R;mh'z«n:=;':
cinquenta centavos), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DECIMA.QUINTA - VIGENCIA rarêjpeio período de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura.

N

/'

uariunq
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Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

privilegiado que seja.

Hil: Tlg13H:
:Êllh
presentes.

H

Jaguariúna, 02 de Agosto de 2019.

a#üo K. l ;B?Z.«u..
Joãq. Luiz Pegorari

/

ANEXOVI
TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DEJAGUARlúNA
TENDAS LTDA - ME
ATA No: 171/2019. exrentual e parcelada de circos e tendas incluindo montagem e
desmontagem dos equipamentos. Lotes: 01, 03, 04, 05, 06 e 07.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

i==ii:=':!u'nâ,;H:'*::::-';.:.!:;r==,:;''.:!'z=!

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para;
a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente

pyljlcilçaoicaso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Jaguariúna, 02 de Agosto de 2019
GESTO
Nome: Andrea Dias Lizun

.

.

. .

Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90
RG: 26.792.880-4
Ro333 -Bairro Lago da Barra

Ú
Assinatu ra:
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251.288.118-08 RG: 25.366.469-X
Data de Nascimento: 03/10/1974
Endereço residencial completo: Rua Amâncio Bueno n'400, Centro
E-mail institucional: seduc@2jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini(@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888
Assinatura:

Jaguariúna/SP

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Mana das Graças Hansen Albaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69
RG: 25.480.348-9
Data de Nascimento: 19/05/1975
Endereço residencial completo: Rua Alameda Salvador Bernardi n' 257
das Flores -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional: adm.setuc(®iaauariuna.sp.aov.br

Estância

E-mail pessoal:aracaalbaraneDhotmBILçQm

Telefone:(19)3867-4223
Assinatura:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rafael da Silva Branco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1984
Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda, n' 2035 Bloco 14
Bairro: Vargeão, cidade Jaguariúna/SP
E-mail institucional: rafael.blanco@jaguariuna.sp.gov.br

Ap.44

E-mail pessoal: rafael.blanco(@hotmail.com
Telefone(s):(19) 9 9217 --0298

Assinatura
GESTOR oo ónaÃo/EN'riO:ADE;
Nome: Josino José da Sirva
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana
RG n' 15.942.360-0
CPF Ro041 .462.068-20
Data de nascimento: 09/02/1 961
Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, n' 144 - Nova Jaguariúna - Jaguariuna/SP
Email institucional: transito(@iBauariuna.sp.qov.br
Email pessoal: josino©Zjaguariuna.sp-gov.br Telefone:(19) 3837-3939/ 9 9821-7733
Assinatura:

f
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PeloORGÃO GERENCIADQR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete

RG n' 22.552.439-9SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13

Data de Nascimento:14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna
uanuna.s
E-mail institucional:

SP

PelaDETENTORA:
Nome: Jogo Luiz Pegorari
Cargo: Sócio Proprietário
RG n' 19.313.840-2
CPF/MFsob n' 137.396.448-00
Data de Nascimento: 2.C / .!-J / .Lo)6"?
Endereço residencial:. Rua Coronel Amâtléio Buetlo~ n' 952, Bairro Centro, no Município
de Jaguariúna - S.P
E-mail institucional : pegoraritertclas(@id.com.br
E-mail pessoal: pegoraritendas(@ig.c(ih.br
Telefones: 3867-1177
}P2

Assinatura: \.

\

1,.

