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Procedimento Licítatório no 183/2019
Pregão Presencial no098/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno. n
1235 - Bairro. Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 nesta ato representada

ZI íql$:g: ;HhbT% 31$WH
domiciliada na Rua Custódio. n' 127, Jardim Zeni. CEP: 13.912-464

0

J/ IVll

Gabinete bra

-'" '''" aud ílu r\ua bustoaro. n' lz/, iardlm Zeni. CEP: 13.912-464. neste município de

Paulo. representada neste ato por seu Sócio Proprietário Senhor Dener :rosé Toesca
brasileiro. empresário, portador do RG n' 22.815 605-1 e inscrito no CPF/MF sob rf
12U.504.378-03, residente e domícíliado no Sítio São José. s/no. CEP: 13.7'i5-000. no
Município de ltobi, Estado de São Pau o. doravante denominada DETENTORA têm entre
si justo e aceNado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado. decorrente
da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 098/2019. com fundamento
na Lei Federal n' l0.520, de 17 de Julho de 2002ae zuuz: aplicando-se. subsidiariamente. no que
couberem. as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Dela Leí
Complementar no 123/2006 alterada pe.la Lei no 147 de 07 de agosto de 2014 (Lei Geral
das Micros e Pequenas Empresas), Lei Complementar no 155/2016 de 27 de outubro de
2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

quantidades máx mas descritas abaixo:e estruturas diversas conforme especificações e
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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 objeto

1.2.1. Os eventos supracitados poderão ser realizados em qualquer bairro do Município de
Jaguariúna.

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
Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárias:
N' 02.15.01.13.392.0033.2031.3.3.90.39.00 - Fonte l(Ficha 328) - TESOURO PROPRIO
N' 02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.39.00 - Fonte l(Ficha 139) - TESOURO PROPRIO
N' 02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.39.00 - Fonte 5(Ficha 105) - TESOURO PRORPIO
N' 02.10.01.27.812.0023.2023.3.3.90.39.00 - Fonte l(Ficha 214) - TESOURO PROPRIO
N' 02.01.01.04.122.0059.2050.3.3.90.39.00 - Fonte l(Ficha 19) - TESOURO PROPRIO

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 dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.

2.5. A DETENTORA fornecerá todos os materiais. ferramentas e mão-de-obra utilizados para
instalação, execução, manuseio e desinstalação dos equipamentos e deverá montar os
equipamentos com, pelo menos, 3 (três) horas de antecedência do horário de realização do
evento

2.6. A DETENTORA executará toda a instalação elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e dimensões do local. inclusive com a montagem e
colocação de quadros de proteção aos circuitos de energia elétrica, dimensionados
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. h

Y'
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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.

2.10. Os equipamentos devem ser retirados em até 48 (quarenta e oito) horas após o término
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 prazo.s de montagem e desmontagem não serão computados para pagamento das
unidades de vocações 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 solícitante, antes da montagem. É
terminantemente pro.ibida 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 ÓRGÃO GERENcIADOR
DETENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

e a

CLAUS.ULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:
4.1. O ORGAO 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) c.onvocar= 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 o
presente Ata de Registro de Preçosl '

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

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

na

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 os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços
Secretaria de solicitantel

emitida pela

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

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ORGAO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente Ata de Registro de
Preços

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

documentação

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 oRGÃO 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. Os preços para a vocações/execuções futuras dos lotes constantes em Cláusula 1 ,1 são:
LOTE 10; Item: 24, valor unitário R$ 1050,00 (um mil e cinquenta reais) e total de R$
72450,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)l item 25, valor unitário de R$
600,00 (seiscentos reais) e total de R$ 9000.00 (nove mil reais) e global do lote de R$
81450,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reaisl LOTE 111 item 26: valor unitário
R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) e valor total R$31920,00 (trinta e um mil, novecentos
e vinte reais) e global do lote de R$ 31920.00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais);
LOTE 12: item 27: valor unitário R$1200,00 (um mil, duzentos reais) e valor total
R$18000.00 (dezoito mil reais)l item 28: valor unitário R$900,00 (novecentos reais) e valor
total R$13500,00 (treze mil, quinhentos reais) e valor global do lote de R$ 31500,00; LOTE
14: item 30: valor unitário R$1226,00 (um mil. duzentos e vinte e seis reais) e valor total
R$20842,00 (vinte mil. oitocentos e quarenta e dois reais)l item 31: valor unitário R$966,00
(novecentos e sessenta e seis reais) e valor total R$12558.00 (doze mil, quinhentos e
cinquenta e oito reais) e valor global do lote de R$ 33400,00 (trinta e três mil e quatrocentos
reais)l LOTE 151 item 32: valor unitário R$2245.00 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco
reais) e valor total R$26940.00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais)l item 33: valor
unitário R$866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) e valor total R$8660,00 (oito mil,
seiscentos e sessenta reais) e valor global do lote de R$ 35600,00 (trinta e cinco mil e
seiscentos reais) ofertados como lance final pela DETENTORA. devidamente aprovada pelo
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ORGAO GERENCIADOR, os quais perfazem o valor globa
jduzentos e treze mil, oitocentos e setenta reais).

estimado de R$ 213.870,00

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 indíretos
como também os lucros da DETENTORA.

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
execução, manuseio e desmontagem dos itens solicitadosl

utilizadas para montagem

7.3. Responsabilizar-se integralmente pela guarda. vigilância, segurança e manutenção dos
equipamentos. materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não
cabendo à contratante arcar com qualquer despesa relativa ao desaparecimento, roubo ou
furto dos equipamentos, materiais e ferramentas

7.4. Arcar com todas as despesas relativas a transporte dos equipamentos, materiais e
ferramentas necessários à montagem e desmontagem bem como dos funcionários. taxas
seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu
ramo de atlvidade e necessárias à plena e fiel execução dos serviçosl

7.5.Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de alimentação.
assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas à sua equípel

transporte

7.6. Responsabilizar-se por todos os ónus, encargos
dos serviços, dentro do padrão técnico contratador

perdas e danos em virtude da execução

7.7. Acatar as determinações referentes à rigorosa observância das normas técnicas e de
segurança na execução dos serviços, bem como fornecer a todos os funcionários
equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), conforme a necessidade de
cada função

7.8. Os funcionários devem utilizar os respectivos equipamentos de Segurança necessários
conforme a NR-06 - Equipamento de Proteção Individual e caso necessário Equipamento de
Proteção Coletiva, os colaboradores devem ser devidamente registrados conforme diretriz da

7.9. Os funcionários deverão estar sempre uniformizados durante a montagem
desmontagem e execução do evento

7.10. Permitir o livre acesso ao local de servidor(es) designado(s) pela Secretaria de Turismo
e Cultura, Secretaria de Juventude. Esportes e Lazer . Secretaria de Educação, Secretaria de
Saúde e Secretaria de Gabinete., fornecendo todos os esclarecimentos solicitados. relativos
ao desenvolvimento dos serviços em execuçãol

7.11: Espe.cificamente do Grupo Motogerador (geradores), apresentar ART do responsável
técnico e atestado de abrangência. conforme documento padrão do corpo de bombeiros.
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7.12. As instalações elétricas devem atender as diretrizes da NR-1 0 instalações elétricas, não
poderão ser instaladas, fiação de alimentação no piso no acesso ao público, o mesmo deve
ser executado com.passa. cabo apropriado ou através de via aérea. sem que atrapalhe a
estética do evento. Todo sistema de distribuição de energia, deve ser aterrado. incluso palco.
box truss, geradores. iluminação, sonorização e painel de LED, conforme NR - lO

7.13 As empresas.deverão apresentar NRI 1 , NR23 e NR35 quando houver necessidade para
realização do serviço em todos os lotes.

7.14. Efetuar o recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica. quando necessário, referente ao Ateste de
conformidade das instalações elétricas dos sistemas de sonorização, iluminação, palco.
Telão de LED e geradores. bem como do aterramento dos mesmos e apresenta-las ao
Departamento Administrativo da Secretaria de Turismo e Cultura. Secretaria de Juventude.
Esportes e Lazer. Secretaria de Educação. Secretaria de Saúde e Secretaria de Gabinete
antes da montagem. para juntada ao processo administrativo, quando for o casos

7.15. Apresentar cópia da carteira profissional, ART ou RRT
evento, boleto de pagamento e comprovante de pagamento.

com a descrição dos dados do

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

o mesmo

7.17. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da cópia do registro
na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregadosl

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. comprovação pela juntada de
cópia do contrato detrabalho

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

7.21. Aprece.ntar à Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Gabinete, relação com
os nomes e documentos de identificação dos funcionários que trabalharão na montagem
do(s) item(s) com até l (um) dia de antecedência do início dos trabalhos; '

7.22: Deverá apresentar técnicos que estejam em conformidade com as regras do SATED -
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo.
sendo que os mesmos deverão possuir os comprovantes e/ou atestados fornecidos pelo
órgão ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme legislação específica e devem .
estar munidos com os documentos dos serviços realizados e apresenta-los quando solicitado dX
pelos técnicos da Prefeitura, produtores, chefes. diretores ou quaisquer fiscais dos órgãos e lll\.entidades competentes. ' 11/ \l
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8.0. CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1. A cada execução do lote registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal eletrõnica
(NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo Secretário responsável e pelo fiscal
responsável.

8.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão
da Ata de Registro de Preços

o n umero

8.2.1. As Notas fiscais deverão ser encaminhadas para o e-mail:
adrn setuç(@jgguariuna.sp.aov.br, quando o evento for realizado pela Secretaria de Turismo
e Cultura. ou a Secretaria de Educação para o e-mail: gdD:$gdyç@têgygrjyoa.sp,qov.br
quando o evento for realizado pela Secretaria de Educação ou a Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer para o e-mail: IWBlç91Q:$9i9K@iaquariuna.sp.qov.br, quando o evento for
realizado pela Secretaria de Juventude, Esporões e Lazer, para o e-mail:
rata.cap©lÍaquariuna.sp.qov.br, quando o evento for realizado pela Secretaria de Gabinete.
para o e-mail: adm.liic©àjggygljllDg:92:gQy:b!, quando o evento for realizado pela Secretaria
ae bauae

8.2.2. Após o recebimento será
Serviços e o empenho.

encaminhada para a Secretaria que emitiu a Ordem de

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
N ota Fiscal Eletrõnica

8.5. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA.
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 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
Preçosl

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
não aceitar sua

9.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
l-J rQT'n e -

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

9.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
Administração;

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

da Ata perdeu qualquer das

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

9.2.8. 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.

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

comprovar estar

9.3.1. 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
pe 0

9 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 DÉCIMA - PENALIDADES

10.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total 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 no l0.520/02:

10.1.1 advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a Detentora concorrido diretamentel

para

IO.1.2. multa, nas seguintes situações

lO.1.2.1. de 1% do valor da Ordem de Serviços, por dia de atraso na sua retirada, até o 10o
(décimo) día corrido do atraso, após o que. a critério da Administração, poderá ser aplicada a
multa por ínexecução e promovido o cancelamento da Atam

lO.1.2.2. moratória de 1% do valor da Ordem de Serviços, por día de atraso injustificado em
realizar o fornecimento. até o 1 0o (décimo) dia corrido do atraso, após o que, será aplicada a
multa por inexecução total e promovida a rescisão unilateral da Ata Regístro de Preços com o
consequente cancelamento da mesma. sem prejuízo da aquisição do objeto junto a terceiros
às expensas da Detentoras

lO.1.2.3. remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, em
caso de inexecução total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula
editalícia. hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços
com o consequente cancelamento da Ata. ' '
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l0.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05(cinco) anosl

l0.3.1. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata Regístro de Preços. comportar-se
de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

l0.4. 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.

l0.5. As multas serão, após o regular processo licitatório
judicialmente. ou descontadas dos créditos da Detentora

cobradas administrativa ou

l0.6. As penalidades previstas de advertência. suspensão temporária e declaração de
inidoneídade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 15.3.2.

l0.7. A penalidade prevista nesta cláusula 15.3.2.3 serve como piso compensatório e não
impede que o Município pleiteie indenização suplementar.

l0.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes. das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO:

11.1. A inexecução total 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.

11.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Leí n' 8.666/93

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSIÇOES GERAIS
12.1. 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), .send.o que o seu descumprimento poderá motivar a
aplicação de multas por parte do ORGAO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a
aplicação das sanções cabíveis.

12.2. A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ORGÃO
GERENCIADOR ou a terceiros. pot si ou por seus sucessores e representantes na entrega
do objeto contratado, isentando o ORGAO GERENCIADOR de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência dos mesmos.

12.3. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela entrega do objeto, danos e
prejuízos que ele venha diretamente ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO \'
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GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR n .
reclamaçãoquepossasurgirem decorrênciadosmesmos. ----- '- uc qua-'luuí

12 4 0 ÓRG.IO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer

entregues d ao oojeTO aeste. mediante o pagamento único e exclusivo daquele; já

ll$.i;HIHH$ ::gH'n= !:
12.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas.
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.7. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei no 8.666/93
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃ0

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALOR GLOBAL ESTIMADO:

15.1. Dá-se a presente Ata de Regístro de Preços, o valor g obal estimado de R$ 213.870,00
(duzentos e treze mil, oitocentos e setenta reais), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-VIGÊNCIA:

suala EsnaAta .de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-FORO:

Bli XHlã$ÊÊ E:Ug1:139:31{=BSE ::'BH /\
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Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

-)'.f.,).,k.,\
PREFEITURABO MUNi
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

POWER SOUND LOCAÇÕEÉ ÍÊVÊII:I:ÕÍÊIRE[I
DenerJosé Toesca
RG n' 22.815.605-1
CPF/MF sob n' 120.504.378-03

ME

Testemunhas

Rafael BelltÜo Guerrini
Assistente de Gestão Pública

Piefbltura do Munidpio de JaguaHúna

1 1
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ANEXO
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 098/2019

:Êl:EAF%eETcjljfll?S?E.:!r\Eln!!RA: !g MPNlcíplo DC JAGUARIÚNA
ATA N': ' 80/2019. unu LUÇAÇUeS E EVENTOS EIRELI - ME

OBJETO: Locação eventual e parcelada de serviços de sonorização e iluminação incluindo

15. erra, transporte. Instalação e desmontagem dos equipamentos. Lotes: lO, 11, 12, 14e

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõníco -- ou telefones de contato
oeverã 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
puDlicaçaol

b) Se for o caso e de nosso interesse. nos prazos e nas formas legais e regimentais exercer
odireitodedefesa, interporrecursoseoquemaiscouber. ' '' ' '--, --

Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

GESTOR OQÓRGÃo/ENTIDADE:
Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 251.288.118-08 RG: 25.366.469-X
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial completo: Rua Amâncio Bueno Ro400
E-mail institucional: seduc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888

Centro Jag uariúna/SP

Assinatura
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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
Flores -- Jaguariúna/SP
E-mail institucional: gdm.setuc(â)ía
E-mail pessoal:grgcaalbaran-
Telefone:(19)3867-4223
Assinatura

no 257 Estância das

uariuna.s
lhotmail.com

gE$!QR.DQÕRGÃO/CNTiDADE
Nome: Rafael da Silva Blanco
Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57 '
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1 984
Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda
Vargeão. cidade Jaguaríúna/SP
E-mail institucional: rafael.blanco@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: rafael.branco(@hotmail.com
Telefone(s):(19) 9 9217 - 0298

Flo: 2035 Bloco 14 Ap.44 Bairro

Assinatura

gE$!QB..DQÓRGÃO/ENTIDADE :
Nome: Andrea Dias Lízun
Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1 976
Endereço residencial: Rua Castanheira n' 333 - Bairro Lago da Barra
E-mail institucional: sas@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: andreadiaslizun(@íg.com.br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373

Assinatura

gE$:EQB..Dg.ÓRG ÃO/E NT I DAD E :
Nome: Mana Emília Peçanha de O uveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 ssp/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966

Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna
ov.br

.com
ai l+aTlyDq:sl
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PeloORGÃO GERENcIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
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
E'iiidiiiiibLiLU çiurjai

E-mail pessoal: gDriaemílianenei
Telefone(s):(;1 9) 3867-972'lC
Assinatura: ..::.:i=:=:=..CIÊ::&..-.t3 ,z Ç.

.CEP
secretgt jamariaemilianenei

mail.com

13.912-464, Jaguariúna
a

SP

Pl

Pela DETENTORA:
Nome: Dener José Toesca
Cargo: Proprietário
RG n' 22.81 5.605-1

g;l:'t.j= .H::3'y'ÕK'7-q.»
Endereço residencial: Sítio São José, s/noEndereço residencial
de São Paulo

E-mail institucional: denerpowersound@iuol.com.br
E-mail pessoal: denerpowersound(@uol.com.br
Telefones:'f1.9} 3647-1 567/ 99777-1 528/ 3647-1 276

CEP 13.715-000 no Município de ltobi, Estado

Assinatura


