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B Igl '=:uREGISTRAR PREÇOS PARA
DE LED, SERVIÇOS DE

TRANSPORTE,INSTALAÇÃO

Procedimento Licitatório n' 183/2019
Pregão Presencial n'098/20lg

Estado de São Patim rPRr.contada uayua-bulia, íiu iviunictplo de

- Bairro: Centro
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da Salva, n' 284, Bairro Nova
Paulo at

Município
Senhor

do RG n'

iviuniciDio

diversas conforme especificações e

1;1 HEiâgEb l:lg Tela:' . : w'Ê.p:
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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.LOCALDEEXECUÇÃ0

a dos equipamentos la execução dos serviços,

DETENTORAntemente proibido a subcontratação ou terceirização do serviço prestado pela

igual ou suporidrs 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.

::!*:âaâ l B:3 $:1ÊE$i31 E)g ii3iHH:

ÍMiHW8$1'z8{='Zq ;:' :n
sonorização, geradores. Painel de Led e Palco, como forma de prevenir acidentes.
2.7. A DETENTORA instalará extintores de acordo com o porte dos sistemas de iluminação,

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

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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4.1. O ORGÂO GERENcIADOR obriga-« a O ÓRGÃO GERENCIADOR:

a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem "'- ----.:': .
us quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; - "c çiusslllcaçao e

Reglsb) Cotro car, rmediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

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

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes obie';..--,.. . '. -.. ..
aas peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl --"'" vuJ'""aliou d iamliiartzaçâo

e)esemenXta r aoeggestore pdossorgãos 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 DETEbITOno -
a)assinaraAtadeRegistrodepreços; '- -v-xn.

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

c) entreriar os iteins Soelitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços emitida pela

3
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de Reg stro de Preçosonforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata

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

gW'81ãgRH'=;:H!?agl::jE' Í::;à= E'g:Ê!:gZ;U*ig:i/S:
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da assínaturndia(presente Ota ibeitem iotatendlmento das condições firmadas a partir da data

;;B,gbl:l ljillXlãTIU ::ã :='=5:gE l ! :J:

IÊ:h3%eE:!ÜãlàEU=''i,.Ê:' ; !;z :=;=.s=n'= .:1::::'r

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 utilizada
execução, manuseio e desmontagem dos itens solicitadosl -- -'-'-aa f'ald tíiuíilagem.

HHHg;H 'E=H;:Ê:Ã=H$
7.4. Arcar com todas as despesas reiatival a transporte dos equipamentos, materiais e
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perdas e danos em virtude da execução

8$ s$11 1xl Sll=li$:'1:zãg,il

desmontagem::xecução eoeraontestar sempre uniformizados durante a montagem.

lâf! HiHSl# S: 'lB EHUil'SABE
7.11. Especificamente do Grupo Motogerador (geradores). apresentar ART do responsável
técnico e atestado de abrangência, conforme documento padrão do corpo de bombeiros.

7.13 As empresas deverão dpr os ntte NRll' NR23 e NR35 quando houver necessidade para
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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.%=:=.:'==::: !?:JE : liEl#=Hg,g;5,j"*;~; ~; .'-'; -' '',':*'.
da emperlsocio ou proprietário, comprovação através de juntada de cópia do contrato social

copia do contrato de trabalhoomo contratado pela empresa, comprovação pela juncada de

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

EEF8UgN gF ZZ:.fTU.u:.r'?;,g:="i:.
8.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o número
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Ser2çosles o recebimento 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

a"jl%â.:l?=;,1:EÊ'jl:DpAo=:= S ?.:'::=1=:.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
nâo aceitar sua

9.2.3.sEm 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:

Administraçãrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

9.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata
çurialçoes ae reabilitação e qualificação exigidas na licitaçã ol ' a f.'a-ucu qualquer aas

lãúlEIBÊX :lHUH S::a :;,=:n:
IhB:=:ã,311'iliii$ 1h IÜ==1-'.:'m,':.=i:Em'.;!

«»":::.;:F:E:::m';:?!;l.;glib.='=#.:'lg27:'-.fB;. '",'*.,
comprovar estar
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CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES:

10. 1.1 advertêncDetentora que frv.idmdiretsta entes irregularidades de pouca gravidade, para

lO.1.2. multa, nas seguintes situações

Bla,iEl;Ü11::ã l HI 1:: !,! u=!'::?;sí â:

l l$glH%gM mJ::uu
=:i.;:W3ã:.l;HUFFE..yil,E;:'s!':g%;E.l::?= . '"-.''""*. ~. "-*,;*;' "" .

-.".'.'-::g;:;:: nHlli B 1 1 BU lillãÍl:F::?:H'::f.EÊ

iHH g$BÊH$$$.1:$ :
judlcia mente ou descontadas dos créditos da Detentoraitatório, cobradas administrativa ou

n'.=;s:Ezg:\5'gEi::i,!i.=W!: '«um.=.E=m:: âan:?i: .-.
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l0.7. A penalidade prevista nesta cláusula 15.3.2.3 serve como Riso c
rmpecie que o Município pleíteie indenização suplementar. ''- r'"'v v - F'ulibdLullu e nao

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO:

llliãlllH ilha 1 8;'T;=B:r 'E=:#:Elslw
delineadas no art. da,Aa LdenRõ22s6o de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

Élli lw:HH$p n n
12 4 0 ÓRGIAO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer

entregues d uu oojeto aeste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já

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

hdlÍELuw#!ilHmfa:.=u g :::=Hs#ã.!: n.:=: "''", '«

:::ó,:iz.? ;ii:7'!z.=:i:.p'ur:;:ÇW!":*
das partes poderá oferecer, dar ou se
ar ou se comprometer a aceitar de quem
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quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
açao.,: compensação. vantagens financeiras ou benefícios de qualquer e spécie seja de

forma direta ou índireta quanto ao objeto desta Ata de Registro de Preço, ou de outra forma a
ele não re acionada. o que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas
3 65S/9n17 íz.ü40/zu'13. regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto no

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - TOLERÂNCIA:

14.1. Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões. a
inobservância no todo ou em parte,. de qualquer dos itens e condições desta Ata de FRegistro
de Preços e/ou de seus Anexos. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qua quer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições. os quais permanecerão inalterados.
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALOR GLOBAL ESTIMADO:
15.1. Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 135.655,98
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito
centavos), para todos os efeitos legais

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-VIGÊNCIA:
16.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
17.1. Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação. conforme Anexo: relativo, se for o caso. à transmissão deste Processo perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. ''

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-FORO
18.1. Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo. onde serão
propostas .as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços,
renunciando expressamente a qualquer outro, pormais privilegiado que seja

E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais
Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para

perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes

Jaguariúna, 28 de Agosto de 201 9

n9/21.126.744-2 SSP/SP
CPF/MF sob n' 150.032.168-07

Testemunhas:
#

Rafael Belluco Guerrini
Assistente de Gestão Pública

Pnhltura do MMdpb dejaBuarfúu
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. Departamento de Licitações e êi;ltratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna-SP - CEP 13910-027

Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707

ANEXO
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 098/2019

'Eiliâ:.8E:=fjJAo:oOR2l4 0iGrrAL U'D. - ME cí''' 'E JAGUARiÚNA

OBJETO: Locaç:o eventual e parcelada de painel de LED, serviços de sonorização e

Lote(s» 02, 13 e 19. imagem. transporte, instalação e desmontagem dos equipamentos.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

$

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico -- Oli telefones de contato
oeverâ sercomunicada pelo interessado, peticionando no processo. ----- -'av
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãopanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

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

Jaguariúna, 28 de Agosto de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Pinto Catão Bon ní 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 no400
E-mail institucional: seduc(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:crispcbonini@hotmail.com
Telefone:(19)3837-2888
Assinatu ra

Centro Jaguariúna/SP

1 1
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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 Salxrador Berna,Ni no ',c-7
Flores -- Jaguariúna/SP. '' '' '-- --a-u-, '- ':'''
E-mail institucional: gdH:setuc(@ia
E-mail pessoal:
Telefone: (19)3867-4223
Assinatu ra :

Estância das

uariuna.s

gE$1QB..D9..QBgAO/CNTiDADC:
Nome: Rafael da Salva B anco

CPF: 3Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1 984
Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda. no
Vargeão, cidade Jaguariúna/SP. '' - --''
E-mail institucional: rafael.blanco@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: rafael.branco(@hotmail.com ' r'u
Telefone(s):(19) 9 9217 - 0298

2035 Bloco 14 Ap.44 Bairro

Assinatura

Nome: Andrea Dias L izun

CPF: 264 718 828.90Assistência Social
RG: 26.792.880-4
Data de Nascimento: 26/08/1 976

Endereço residencial: Rua Castanheira n' 333 - Bairro Lago da Barra
E-mail instituo.onal: sas@jaguariuna.sp.gov. br
E-mail pessoal: andreadiaslízun@ig.com br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373Telefone(s):

Assinatu ra

gE$!QB..DQ.ÓRGÃO/ENTiDADn:
Nome: Marca Emília Peçanha de O uveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP
t:-mail institucional: ggçlglgllêltlarjaemilianene
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19
Assinatura :

a
13.912-464,Jaguariúna

.ygElçlDg:$D:gov.br
SP
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eglQ..gBgÂQ..gEBENCiADOR:
Nome: Mana Emíiã'i)eçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Assinatura: l r

13.912-464, Jaguariúna
!4aiiurB:gn:oQv:br

SP

/
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/

r

Bela.DETENTORA
Nome: Alexandre
Cargo: Sócio
RG n' 21.126
CPF/MF sob
Data de
Endereço
Município
E-mail
E-mail
Telefone(s):

Paguariúna, no

Assinatura
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