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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757 / 9707

Prefeitura do Município eJaauariúna

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 185/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS
PISCINAS.

Pregão Presenciam'107/2019
Processo Licitatório n'199/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA. com sede a Rua Alfredo Bueno, n' 1235 --
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Combiementar n' 155 de 10 de outubro de 2016 (Lei Geral das Micros. e Pequenas Empresas), e
Decreto Municipal no 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especiülcadas.

1 .2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro
de Preços correrão por conta das rubricas orçamentarias=
02.10.01 .27.812.0023.2023.3.3.90.30.00 -- Ficha 212 -- Recurso Próprio

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
2.1 . Os produtos deverão ser solicitados mediante ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria
de Juventude, Esporte e Lazer, onde deverá conter data e local de entrega.

2.2. O fornecimento deverá ser efetuado de forma eventual e parcelada, confome a necessidade
da SeJEL, com prazo de entrega não superior a lO(dez) dias, contados a partir .do recebimento da
Ordem de Fornecimento. Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer -- SeJEL localizada no endereço Rua Epitácio Pessoa, s/n -- Vila Sete de Setembro
- Jaguariúna/SP

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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firmada entre o C)rgão Gerenciador e a Detentora terá validade
data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1 0 0rgão Gerenciador obriga-se a

a) gerenciar a presente Ata de.Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os
quantitativos de contratação definidosl

b) convocar, mediante c.orrespondência, ou outro meio eficaz. para assinarem a Ata de Registro de
Preços, no prazo de 05(cinco) dias;

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

ia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
ro 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 participantesl
D

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação na
presente Ata de Registro de Preços-
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b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimentos

c) entregar o item solicitado nos prazos.estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria de Juventude. Esporte e Lazerl

d) fornecer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços;

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.1 .
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g) fornecer,esempülc que solicitado,dad prazoonilxim-sd v 05 idasco) dias úteis, documentação de

imitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
egistro de Preços;

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 Preçosl
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CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, totalizando o valor global estimado
de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)-

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diremos e indiretos. como também os
lucros da DETENTORA.
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bem como pelo fiscal responsável.

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o número da Ata
de Registro de Preços e o número do empenho orçamentário correspondente.

7.2.1 . A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte endereço eletrõnico:
mare

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

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

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

se- á aplicar o lpCA-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 hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4 0s 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 Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

8.2.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços
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9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao ÓRGÃO GERENCIADOR
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1 0.2 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.

surgir em decorrência dos mesmos.

11.3 0 0RGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues.

ll:#Bg H: I'gnHE11 BãllilB'Hillg'==
GERENCIADOR.

1 1 .5 A DETENTORA obriga-se a mantçã em Codas tibillidadção m as obrigações assumidas, todas

11.6 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

8.666/93, que
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tolerância houvesse ocorrido

dera oferecer. dar ou se comprometer
aceitar de quem quer que seja, tanto
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Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017

CLÁUSULA Dlij:1lVIA QUARTA . VALOR TOTAL ESTIMADO; bal estimado de R$ 14.400,00

15.ILÁUSULAa 5iclUA QUINTA . VIGENCIAá pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura.

:lH B31 8H EHNg:gE Ê=:.SE==F-:
Estado de São Paulo.
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Jaguariúna, 05 de setembro de 2019
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Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prrfeimra do Município de jaguariMa
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DETENTORA:LíCITALEXLTDA

PARA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

ll::llR\Ezi:.g7.==K
- residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
, peticionando no processo.

Damo-nos por NOTIFICADOS para: .

a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente
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Jaguariúna, 05 de setembro de 2019

GESTOR

come Rafael da Silva Blancoe Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57
RG: 55844550-0
Datade Nascimento: 07/07/1984 . .,. . .--..-
Endereço residencial completcc AV. t'acITICO Mulluua, ii "v-'-'
Vargeão, cidade Jaguariúna/SP
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone:(19) 9 9217 - 0298
Assinatura:

Bloco 14 Ap.44 -- Bairro
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PeloÓRGÃQ.gEBENçlAD9B:
Nome: Mana Emitia 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
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E. mail institucional:
E-mail pessoal: ma1lae!!)!!!aneli!@
Telefone:(19à3867-9724
Assinatura: \./''--------- Éi

)

13.912-464,Jaguariúna
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Pela DETENT.QB4::
Nome: Larissa Vianna
Cargo: Assistente de Licitação
RG no. 12.370.804-0
CPF/MF n' 103.626.339-83. . ...
Data de Nascimento: ..4D./..Q:2./..ÁSlq
Endereço: Rua Osvaldo Rivelini, n' 290 Jd. Danieli na Cidade de Cambira, Estado de

br/ edvaldo@licitalex.com .br
br
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