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PREÇOS PARA

MONTAGEM,

Procedimento Licitatório n' 183/20lg
Pregão Presencial n'098/20lg

estruturas diversas conforme especificações e
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1 2.1. Os eventos supracitados poderão ser realizados em qualquer bairro do Município de

1 .2.2. A previsão mínima de utilização da Ata de Registro de Preços é de 10%
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DETENTORAntemente proibido a subcontratação ou terceirização do serviço prestado pela

igual oo casoridrs geradores, devem ser fornecidos equipamentos com ano de fabricação

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 dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
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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.

2.9. Deverão ser disponibilizados técnicos para a operação dos equipamentos durante todo o
evento, bem como para solucionar todo e qualquer problema relativo ao seu funcionamento.

do ev2.10 0s equipamentos devem ser retirados em até 48 (quarenta e oito) horas após o término
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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
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Regisb) Cotro da Prmediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

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

d) real zar. quando necessánodprEegiseurlao com os licitantes objetivando a familiarização

e)econtunXcar aos ggestores dos sorgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação na

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETER\ITOn A -
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) erereriar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços emitida pela
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d) fornecer os itrns conforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata

e) entregar os itens Solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.
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da assinatura da pre que pota idilitem iotroendlmento das condições firmadas a partir da data
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7.0SÃO OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

7.1. Executar os serviços em conformidade com o estabelecido no Memorial Descritivo

7.2. Fornecer todos os materiais, mão de obra e ferramentas utiliza''-- --- .
execução, manuseio e desmontagem dos itens solicitadosl -':.auub Faia montagem,

7.4. Arcar com todas as despesas relativas a transporte dos equipamentos. materiais e /
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dos serv çoss denzar-se por todoscns ónus tencargos, perdas e danos em virtude da execução
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desmontagemcíonarosã deveraontestar sempre uniformizados durante a montagem,
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7.13 As empresas deverãodpr os ntte NRll, NR23 e NR35 quando houver necessidade para
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evento,presentar Crlogia danço rte:omprovante de pRT ou RoT, com a descrição dos dados do

pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes:
7.16. Deverá apresentar comprovação de vínculo do profissional, devendo o mesmo

:,':,=1/S.'H:g;i.::l:'::F='ãJÊIH'=?;;EIÊ'==:,g;:,"".*;~' -' ''p'; '' '',';*'.
7.18 Ser sócio ou proprietário, comprovação através de juncada de cópia do contrato socialda empresa;

7.19 Ser profissionalabalonomo contratado pela empresa, comprovação pela juncada de

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

liHW$ %ER$1 g 3Z:.fTU.u:.r':;,=;;"i:*
da Ata de Registro de Preçosa Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o número
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Serviç AFe o empenho. ento será encaminhada para a Secretaria que emitiu a Ordem de

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

8.3. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

Nota Fiscal Eletrõnsera efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da

#jlU'3.?1?R;,l:liÊqg:0pAo=f= 1:E:lE ?.:E;:==:.de pleno direito nos

9.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

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

9.2.2. A DETENTORA não
instrumento equivalente no
justificativa;

formalizar a Ata de Registro de Preços
prazo estabelecido, se a Administração

ou não retirar o
nao aceitar sua

reçosEm qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

9.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

Adminístraçãrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

9.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

da Ata perdeu qualquer das
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9.3osPela:, DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito
--'-F".'õõlUlllldQO ae cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços /comprovar estar
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CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES:

10.1.1 advertêncDetentora que frriem Cretstaentes irregularidades de pouca gravidade, para

lO.1.2. multa, nas seguintes situações:
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inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 15.3.2.
l0.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
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impedAque olidanicpievstaeie inden zaçãa s53 2.3 serve como piso compensatório e não
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delineadas no art. da,AtaLdi nR8%66/93.e Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas.

l.â:i;METI.i;:=e':.3,5:H;'.:«:==: .=/ã=lS=:.g: H.;' ' "''", .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃ0
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ALESTIMADO:

dos os efeitos egais. ado de R$ 114.040,00

R-H=âEEI'HEE:';: bVIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados desua assinatura
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-FORO:
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Jaguariúna, 28 de Agosto de 201 9

/

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Púb ica
Prefeitun do llunícípio de Ja8unúna
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ANEXO

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

E UW nHê'HÊE'g '""--."
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

Sà::'!=.:1=:ã gE..;H.,'::;;."::S=:L;: ,:':l!:E.; " *.-.'"" ~' "-*;*.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãopanhamento dos aros do processo até seu julgamento final e consequente

b) Se,for o caso e de nosso interesse, nos prazos e naseormas legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

:iaEEB==nmEn:,Ev". -"'Centro Jaguariúna/SP

Assinatura

1 1
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Nome: Mana das Giãil;;Hansen Albaran dos Santos

RG: 25.480.348-9
Data de Nascimento: 1 9/05/1 975

Flores - Jaguariúna/SP. preto: Rua Alameda Salvador Bernarda, n' 257
E-mail institucional: êgD:setuc(@ia
E-mail pessoal:g11gçaalbarani
Telefone:(19)3ãê7.4223
Assinatura :

257 - Estância das

gpnuna . s
!hotmail.com

Nome: Rafaéíã;'Salva B anco

CPF: 3argo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1 984

VaEndereço rdaderJaal Cr úna/to Av Pacífico Moneda, n'

=;ElliE$ãilãm.TE« * "" ',
2035 Bloco 14 Ap.44 Bairro

Assinatura

Nome: Andfããi5ias Lizun

CPF: 2argo: Secretária de Assistência Social
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1 976

E-mail inqtit «-i Rua Castanheira n' 333 - Bai

....: Hl:Ua$1il$©:ie";
rro Lago da Barra

Assinatu ra

INome: Mana Emitia Pnniii;;'=:'Xii
Carnal snpm.Emllla Peçanha de Oliveira Sirva

;êllÕ?:: iziã:sf:8ÊU'*'
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Telefone(s):l(19i'ãêê7-9724
Assinatura: v-.--- '';É;. (' -'/ .P

13.912-464. Jaguariúna
yêE!!!Dâ:$P:gQV.br

SP

/
12



EBl9itlira

-«,"-'-.'.' K:;H:
t z'

yanuna

Res

eSlg-QBgAg.gEBENÇIADOR:
Nome: Mana Eiiiiiia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

ÜÜH ,'''''
Assinatu ra : \ /

SP

Egla..DETENTORA:

Nome: Rapio 81retorstian de Oliveira Penteado
RG n'. 40.881.380-5 SSP/SP
CPF/MF sob n' 329.816.718-55

FData de Nascimento: ,2.g./e.z.. /..Z..2.#?'

Endereç7 repiracicaba.SP noel Francisco Rosa

E-mail institucional: êmQng](gnlgg@gy!!Qok:com. br
E-mail pessoal: raphaelpenteaclo@gmai .com
Telefone:(19) 3411-5932 .

Ro 574, Bairro Centro, CEP

/

Assinatu ra : l .i//A
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