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Procedimento Licitatório n' 183/2019
Pregão Presenciam' 098/2019

na 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Locação eventual e parcelada de estruturas diversas
quantidades máximas descritas abaixo:

conforme especificações e

1 .2. Todo material, equipamento e mão de obra necessário são de responsabilidade da licitante
vencedora, sendo também de sua responsabilidade os custos com transporte, EPI's e
alimentação de toda a equipe necessária à execução do olãeto. /1.2.1. Os eventos supracitados poderão ser realizados em êjualquer bairro do Município de
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1 .2.2. A previsão mínima de utilização da Ata de Registro de Preços é de 10%

1.3. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
2.0. A DETENTORA é a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, fornecimento
de materiais, instalação e retirada dos equipamentos.

2.1 . É terminantemente proibido a subcontratação ou terceirização do serviço prestado pela
DETENTORA.

2.2. No caso dos geradores, devem ser fornecidos equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008.

2.3. A DETENTORA é a única e exclusiva responsável pelos seus empregados, ficando
expressamente afastada a existência de qualquer relação de emprego com a municipalidade.

2.4. A DETENTORA deverá prestar os serviços de acordo com instruções da Secretaria
solicitante em qualquer horário e dla da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.

iiH Tll B:TIÊH$1t'E=R} XHHlll
evento
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adequadamente, quando necessário.

2.7. A DETENTORA instalará extintores de acordo com o porte dos sistemas de iluminação.
sonorização, geradores, Painel de Led e Palco, como forma de prevenir acidentes.

2.8. A DETENTORA deverá fornecer equipamentos que obedeçam às especificações das
normas da ABNT, do CREA e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.
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Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna-SP -- CEP 1 391 0-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707

do evento

2.1 1 . A Secretaria solicitante informará por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias
sobre data, horário e local da montagem de cada um dos eventos, os quais acontecerão dentro
do Município de Jaguariúna.

2.12. Os prazos de montagem e desmontagem não serão computados para pagamento das
unidades de locações a serem efetivamente pagas pela Prefeitura do Município de Jaguariúna.

2.13. Na ocorrência de alguma situação adversa, a Secretaria solicitante poderá cancelar o
evento sem qualquer tipo de ónus, comunicando o fato à DETENTORA com até 2 (dois) dias
de antecedência.

2.14. A DETENTORA deverá estar com todo o equipamento no local do evento e este deverá
ser listado e aprovado pela Secretaria solicítante, antes da montagem. E terminantemente
proibida iniciar a montagem sem que TODOS os equipamentos estejam no local e sejam
vistoriados. Caso algum equipamento esteja com problema, avaria ou mal funcionamento a
empresa deverá realizar a imediata substituição no prazo de até 03 horas, não podendo
prejudicar o evento a ser realizado, sob pena de multa de 50% do valor da unidade de locação.

2.15. Será de exclusiva responsabilidade da detentora da ATA, todos os encargos sociais.
trabalhistas e médicos, despesas com alimentação, transporte, seguro e/ou quaisquer outros
ónus decorrentes da execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o oRGÃO GERENCIADOR
DETENTORA terá validade de 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

e a

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1. o ORGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de 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 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 objetivando a familiarização
das 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 pai)tXcipantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustada:
presente Ata de Registro de Preços.

no editallda licitação, na

CLÁUSULAQUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
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a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

:l =u:;'.=.sli ::iag=,!'â.=éSH gi:s::?.rzis= :! :::,$!:''=si:;':!-'
Secretaria de solicitantel

d) fornecer os itens conforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata de
Registro de Preços;

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

;Ú;;HéJ:lãP: :SE:!\!qHH i::=:! :f:U:eAst:U*H.2i:qE
Preçosl

g) fornecer, sempre lque solicitado,validades encoimo de 05 (cinida dias úteis, documentação

assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl das condições firmadas a partir da data da

l=Bll=HU;==;HHPSH:'='Ens l:! :ús
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7.1 .7.0 :ExecutaRIGAerviES emDETENTORA: com o estabelecido no Memorial.ll?=1::!#);
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ramentas utilizadas para montagem,
os;
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odos os ónus, encargos, perdas e danos em virtude da execução
ão técnico contratado;

lâÊE.:;Rg==Bil,Hn=Bg.=ã=:lml:ll
função.
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7.9. Os funcionários deverão estar sempre uniformizados durante a montagem, desmontagem
e execução do evento.

L:Z:.EY;===':!;::,S::i:y=lãi=%.l=i:âiF:1.?!==':%:'31 .=.=1?:-;á«-

7.12. As instalações elétricas devem atender as diretrizes da NR-10 instalações elétricas, não

p23 e NR35 quando houver ne\essidadejparaNesentar NRI l7.13 As empresas deverão apr
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realização do serviço em todos os lotes

ofissional, ART ou RRT, com a descrição dos dados do
rovante de pagamento.

7 16 Dexferá apresentar comprovação de vínculo do profissional, devendo o mesmo pertencer
ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes:

:;l:;=;:?:.?H:::i.==:::1:%:7:JHU7 ã :SHS,E:E,j""';., -, .'p'' '' '',';*''
7.18. Ser sócio ou proprietário, comprovação através de juntada de cópia do contrato social da
empresas

7.19. Ser profissional autónomo contratado pela empresa
do contrato de trabalho.

comprovação pela juntada de cópia

7.20. Disponibilizar técnicos responsáveis pelos equipamentos, durante todo o funcionamento
do evento.

competentes.

:;:'' EH HH;l $ 1E '!w:ã =Fn=.t"-
8.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão:
Ata de Registro de Preços

da

hall

8.2.1 As Notas fiscais deverão ser encaminhadas para
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8.2.2. Após o recebimento será encaminhada para a Secretaria que emitiu a Ordem de Serviços
e o empenho.

8.2.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o número da
conta bancária do Banco do Brasil a S/A, a qual serão efetivados os pagamentos.

8.3. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

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

CLÁUSULA NONA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos
casos de:

9.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

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

9.2.2. 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 justificativas

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

9.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercador
justificadas pela

9.2.5. Por razões
Administração;

de interesse público devidamente motivadas e

:fÜãÊH: !uqeu::i::;;:':H:=
e a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das condições
na licitaçãol

lã:àllHHH: l i
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g.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito,
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços

comprovar estar

pedido.

lo.1 .2. multa, nas seguintes situações:

&lãiü ü: *:;:*;*'Tlljlt:
às expensas da Detentoras

H;8:1R%::H ?S:.!i,=:'S gago;'ê.H:S 11 .= . r).'.b\lida nn

impedimento de contratar com o

'$i HHHR â *ltlq?
iH .

l0.5. As multas .serão após,.io regular proa:lisot tlcitatório,

cobradas ad inistrativ ou
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moede que oidadecprEI/iseiteie inden zação 153.2.3 serve como piso compensatório e nâo

m:n=lgnE ng':=:1:HHL:'i.s;i:! s:
delineadas no art.da,Aa denneqE66/9de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

sancões cabívels.

iiâlHB ÊilH:Z H: g g i
possa surgir em decorrência dos mesmos.

12.4. O ÓRGÃO GERENcIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já
entregues.

ilHBÉIHg Hg J] ]l:l:H
ÓRFÃO GERENCIADOR.
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3.655/2017/
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16.1 .CLÁUSUa AtaEeIMegSEo de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura.

};l11:WH98Bnz.?:n!':
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/ 7 Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

Testemunhas:

/
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ANEXO
TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

P"gão ' eEI 1lPg' DE JA'UA'iÚNA

ATA N': 177/2019 ex/entual e parcelada de sistema de discotecagem, serviços de
sonorização e iluminação, incluindo montagem, transporte, instalação e desmontagem dos
equipamentos. Lotes: 07, 08, 18 e 20.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

l
Processo Civilleração de endereço -- residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

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

b) SePubiicilçaoicaso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o d recto de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

GESTOR D
iq;l;e Cristina P nto Catão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251 .288.118-08 RG: 25.366.469-X
DatadeNascimento:03/10/1974 . . . ..'.«
Endereço residencial completo: Rua Amãncio uueno n''+uu
E. mail institucional: seduc@)jaguariuna.sp.gov br
E-mail pessoal:crispcboninil@hotmail.com
Telefone: (19)3837-2888

Centro Éguariúda/SP

Assinatura

1 1
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GESTORDOÓBgÂQIENllPADE:
Nome: Mana oas braças Hansen Albaran dos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69
RG: 25.480.348-9
Data de Nascimento: 1 9/05/1 975
Endereço residencial completo: Rua Alameda
Flores -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone:(19)3867-4223
Assinatura:

Santos

Salvador Bernarda n' 257 Estância das

GESTORA
Nome: Rafael da Silva Branco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57
RG: 55844550-0
DatadeNascimento:07/07/1984 . ... .. -. -.
Endereço residencial completo: Av. PactTico woneaa, rl'
Vargeão, cidade Jaguariúna/SP. . . . .
E.mail institucional: rafael .branco(@jaguariuna.sp gov.br
E-mail pessoal: rafael.branco(@hotmail.com
Telefone(s): (19) 9 9217 -- 0298

2035 Bloco 14 Ap.44 Bairro

Assinatura

GESTO
Nome: Andrea Dias Lizun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90
RG: 26.792.880-4
DatadeNascimento:26/08/1976 . ... . ,... - .--,--o
Endereço residencial: Rua Castanheira n' 333 - DalrrQ uayu ua "a- -a
E-mail institucional: sas(@jaguariuna.sp gov.br
E-mail pessoal: andreadiaslizun(@ig:com.br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373

Assinatura

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gab.mete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' .127, Jardim Zeni. CEP
E. mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):..(1 9) 3867-91lP4 /") 'P /'
Assinatura:

13.912-464,IJaguarii
uariu11ê:$Q:99g:bt
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PeloORGÃQ.gEBENglAP9B:
Nome: Mana Emilta Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereçcc Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-9724 /'") S) /f' ,/
Assinatura: Q J]

SP
uariuna.s

mail.com

Pela DETENTORA:
Nome: Alexandre Turquetti Lopes
Cargo: Empresário
CPF: 1 84.377.418-66
RG: 28.928.058-8 SSP/SP
Data de Nascimento: 25/09/1976
Endereço residencial completo: Rua Ricardo Zonta
Grande do Sul - SP
E-mail institucional: alexandreturqueti(@gmail.com
E-mail pessoal: alexandreturqueti(@gmqil.com
Telefone(s): (19) 9 9109-938

65, Jd luin, Vargem

Assinatura ..z
l
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