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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 031/2020 PARA REGISTRAR PREÇO
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE AREIA MÉDIA DE CASCALHO.

PARA

Procedimento Licitatório no 284/2019
Pregão Presencial n'141/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n'
1235 - Bairro: Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.41 0.866/0001 -71 neste ato representada

doravante denominada, simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa
ELISÂNGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI - EPP. inscrita no CNPJ/MF sob Ro
O1.719.204/0001-40, com sede na Rua Danlel Boldrini, n' 52, Bairro Vila Belvedere. CEP:
13.477-170, no Município de.Americana, Estado de São Paulo, representada neste ato por
sua proprietága. Senhora ELISÂNGELA DE FATIMA AZANHA, brasileira. empresária,
portadora do RG n'. 21.292.590-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob no 115.517.298-14.
residente e domiciliada na Rua Daniel Boldrini. n' 52, Bairro Vila Belvedere. CEP: 1 3.477.170.
no Município de Americana, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA. têm
entre sijusto e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado. decorrente
da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 141/2019. com fundamento na
Lei Federal no l0.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente. no que
couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993. e pela Lei
Compõem.entar no 1 23/2006. alterada pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014
(Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n' 2.622/2007. mediante
as cláusulas a seguir especificadas

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1 .1 . Registro de preços referente ao fornecimento eventual e parcelado de areia média de
cascalho. nas quantidades e especificações detalhadas no edital e marcas abaixo
mencionadas:

1.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste
Registro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária no:
N' 02.12.01.15.452.0024.2024.3.3.90.30.00 - Ficha 257- TESOURO PROPRIO.

1 .3. Para todos os efeitos legais, para melhor fornecimento do objeto, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas. integram esta Ata de
Regístro de Preço, como se nele estivessem transcritos. com todos os seus anexos. os
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 141/20191
b-) Procedimento Lícitatório n' 284/201 9.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, FORMA, LOCAL DE ENTREGA E TRANSPORTE
2.1. Os itens registrados deverão ser entregues conforme quantidades solicitadas através de
Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho, a ser emitido pela Secretaria
de Obras e Serviços, os quais serão encaminhados para a Detentora através de correio

ITEM QTDE DESCRIÇÃO:
MARCA/FABRICANTE/

FORNECEDOR

3
300

toneladas
Areia Média de Cascalho Lena
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eletrõnico

2j. No local de carregamento do objeto deverá ter balança para pesagem do caminhão, que
deverá ocorrer antes (tara) e após o carregamento do(s) item(ns), 'pa ra obtenção do peso f nal

2.3.1. Poderá ainda, por decisão da Secretaria de Obras e Serviços. fazer a pesagem
novamente na balança da Prefeitura, para conferência. Caso haja variação ac ma de 3%.
valerá o peso da balança da Prefeitura. ' ' '''' ''-- - -

2.3.2. O recebimento não excluírá a Detentora da responsabilidade civil. nem ético-

R nnprofiss onal. pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei

2.3.3 A Secretaria de Obras e Serviços, poderá rejeitar o material, todo ou em parte. caso o
mesmo não estqa de acordo com o solicitado. No caso de rejeição total ou parcial do objeto,

previstas natL:: 8. praz93.e até 24 horas, para substituição do mesmo, sob pena das sanções

2.4. O(s) item(ns) solicitado(s). deverá(ão) ser transportado(s) em caminhão(ões) basculante
tipo truck ou carreta, para facilitar o descarregamento

2.4.1 . A frota utilizada para a realização dos serviços deverá estar em perfeitas condições de
uso, conforme as normas exigidas pelo Detran para circulação. '

2.5. O transporte do material solicitado deverá ser realizado, desde o local da cometa até o
local de descarregamento indicado pela Prefeitura, estando limitado ao Município de
Jaguariúna, em caminhões tipo basculantes, tipo truck ou carreta, conforme cláusula 2.4.

2.6. A entrega, o carregamento, o descarregamento e o transporte serão
responsabilidade da Detentora, sem qualquer ónus para o Órgão Gere nciador.

de total

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1 . O ORGAO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar a 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 fi.ns 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 Preços

2
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presente Ata de FRegístro de Preços;rgãos participantes possíveis alterações ocorridas naF'icberlte Ata de Registro de Preços; ' i'

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

g) ammpanhar e fiscal zare cumprimento das condições ajustadas no edital da ic tação e na

guia:yB='âài:=.E':E«.'" " """"« :

n\ nformar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento:

!n;ssL'!!;s=!:i.?sH='g'iln-'*" "';'.-"'." " .,.:==';1'1=11:1:
Registro de preçitem(ns) conforme especificações e preços registrados na presente Ata de

e) entregar o(s)/alem(ns)Strolce Preso no(s) respectivo(s) endereço(s), conforme descrito no

ggg#Ü:1 21 HW l:H g: ::ggãi'iRâ:='=%E=!'?*:'=*ig:il#'3g

sàH:::::=;5=.m;!:Sg:'aUgE Hn::=:=Sàg';; -*.';, '''-"' *;,;.

IÜ 1%dilUI $1HH3::âs='=wn: u:i: n

de Registro de Preços, do empenho orçamentário, descrição e quantidade do(s) item(ns).
7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão. o número da Ata
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eletl nA N rá ser encaminhada aos seguintes endereços

7 3. Dexrerá qual brírão elÊ ivados os pagamentos.Fiscal, número da Agência e o número da conta

detentoraconta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Nota F scal Eletrõnica efetuado até 0 30o (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

ÊâÉ 3K $ $ ÜlgggE11SH:l-='=

=;Ftuxt=izH3=:u,?ELES.VE: ===r -'.-. '',.'*' -.;
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2. 1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa:
8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retinir o instrumento

ü.z.ó. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado:
2. . Por razões de interesse Dúblicn

Administraçãol interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

:::.;â7TÊ;:H:::Hl;11UH:gg.%.S;E'F:MORA -; "*; -''-" -"'-"' -"
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
8.3. Pela DETENTORA. quando. mediante solicitação por escrito, comprovar estar

giE1111? 8 %W98:1SHS
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Hall H HgEHÜ IEX$Z%S% l:
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:!ÁPSULA NONA-PENALIDADES

as quais tenha a DETENTORA concorrido d retamentegularidades de pouca gravidade, para

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

liÜH K HIHl::ilfHÍ it *::s: *:

g UE3191HflR !g M 11H
::..ÊEET31J:=m."g.fg:=E:2alf:!:?Ê::;'"-.-'".-*. .' ..-*,;*;' ''" .
iÍi$111 blUE: =l&ãÊF.;'=:.::=!':*3:,='uis'.!:

ÉBÜIMI hH ::=.:TEi=R!r
judiciatmentet ou descontadas dosreréditr pra Dsso NTtatório, cobradas administrativa ou
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9.7. A penalidade

que o ORGÃO GERENCIADOR pleitele indenizacão si in nman+ pensatório e não impede

9.6 As

de

..;;::!ülleRRg.ggBHHx=3z.='n=g#: u
delineadas no artigo Atdade i nog:stro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

11 3BKH$1Hl%g ::U $1wJ: :

Ha$1$$ ã ü ai:iu

1 1 .5. A DETENTORA obr ga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas

Ü:i;HR=?E.igE :5.i%EE':':..:.=Zii.i:JRMH.:i.H.l-' ; "''", -"
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0 r



Rua Alfredo

Fine:Í19) 3867

ALESTIMADO:

o valor g obal estimado de R$ 23.1 90,00 (vinte

-VIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de suaassinatura. '

$$$1Bl$$ EH E;:z::u;;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

Jaguariúna, 03 de fevereiro de 2020

\ \É }'l\le Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de jaguariúna



ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

&E3Evivny=Ea:üg-"--.~,
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de areia média de cascalho - item: 3.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

' B
d) Qua quer alteração de le interessadoepeticionando no processo.ou telefones de contato
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãopanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b)direifor o caso e de nosso interesse, nos prazos e naser.rmas legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 03 de fevereiro de 2020

IERlgE$=@%-*«-'"
EndereçoJaesariúÁjlaí completo: Av. Pacífico Moneda, 2.035, CEp:

H l:ilÊ IB mrs ,"''
13.914-552,

Assinatura
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Rua Alfredo

Fode:(19)

11;1g.QPÂQ..geBENnlADOR:

13:912-464, Jaguariúna SP

e91ê..QEIEN10RA:

Nome: Eii;ã;lge a de Fátima Azanha

çarg" p,OPH.H'ia.. RG: V 292.590-8 ssp/sp

Endereços'esidencial compi''' mel Boldrini, 52

P /
À

Vila Belvedere - Americana/SP

Assinatu ra :
/


