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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 185/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS PArtA
TjiANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Procedimento Licitatório n' 246/2022

Pregão Eletrõnico n' 061/2022

O Município de Jaguariúna, pessoajurídica de direito público interno com sede na Rua Albedo Bueno,
n' 1235 -- Baila: Centro, inscrito no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representado pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo, brasileira, casada,
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n'
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de
outro lado a Empresa GIRALDI & GljIALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 06.254.306/000 1 -50, com sede na Rua Dr. José Ronco, n' 372,
Estância Santa Rira, CEP: 13920-000, no Município de Pedreira, Estado de São Paulo, representada neste
ato por seu proprietário Senhor Cardos Roberto Giraldi, brasileiro, casado, empresário, portador do RG
n' 8.929.794 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 717.662.438-00, residente e domiciliado na Rua
Salvador Paulella, s/ n', Bloco E36, Apto. 1 1, C.R. Silvio A. Maia, no município de Pedreira, Estado de
São Paulo, CEP.: 1 3.920-000, doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado:

].. -- OBJETO:
] .l. -- Registro de Preços para transporte de crianças e adolescentes, confomie demais especificações
detalhadas no Anexo 1, parte integrante do edital.
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Item Descrição Qtde
Valor

Unitário/KM
Valor

Total/KNI

01

Viagens Até 150 km

VAN - Veículo com motorista, capacidade mínima de
15 lugres, poltronas reclináveis em tecido, cintos de
segurança para os passageiros, seguro total, bom estado
de canservação e ano de fabricação a partir de 2012,
atendendo assim o parâmetro de idade máxima de lO
anos do veículo a sei requisitado.

Até
28.000 km R$ 10,00 R$ 280.000,00

02

Viagens acima de 150 km

VAN - Veículo com motorista, capacidade mínima de
15 lugares, poltronas reclináveis em tecido, cintos de
segurança para os passageiros, seguro total bom estado
de conservação e ano de {'abdicação a partir de 2012,
atendendo assim o parâmeüo de idade máxima de lO
anos do veículo a serrequisitado.

Até
28.000 km R$ 8.00 R$ 224.000,00

03

Viagens Até 150 km

ONIBUS - Veiculo com motorista, capacidade mínima
de 44 lugares, poltronas leclináveis em tecido, cintos de
segurança para os passageiros, seguro total, direção
hidráulica, em bom estada de conservação e ano de
tàbrícação a partir de 2012 atendendo assim o
parâmetro de idade máxima de 10 anos do veículo a ser
requisitado.

Até
8.000 km R$ 20.00 R$ 160.000.00
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R$ 15,00 RS 120.000,00

1.2. Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 784.000,00 (Setecentos e
Oitenta e Quatro Mil Reais), ofertado como lance final pela DETENTORA, devidamente aprovado pelo
ORGAOGERENCIADOR.

1 .2. 1 . A proposta de preços, com os valores unitários e totais, apresentada pela DETENTORA é parte desta
Ata Registro de Preços.

1 .3. -- Os preços referidos acima são anais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os lucros da
DETENTORA.

2. -- DOTACÃO ORCAMENl:ÁR!:A:
2.1. -- Os recursos orçamentários para pagamento do objeto oriunda desta Ata de Registro de Preços
correrão por conta da rubrica orçamentária

N' 02.10.01.27.812.0023.2023.3.3.90.39.00 -- Tesouro

3. -- CONDICõES DE EXECUCÃO DA ATA: PRAZOS E CARACTERÍSTICAS DA
PRESTACAODOSERVICO:

3.1. Os itens registrados deverão ser executados conforme as infomlações da Ordem de Serviço, emitida
pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, juntamente com o respectivo empenho orçamentário.

3.1.1. A DETENTORA assumia'á integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços
solicitados na Ordem de Serviço.

3. 1.3. A DETENTORA executará os serviços confomle especificações do ANEXO 1, parte integrante do
Edital, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços.

3.2. A DETENTORA manterá, durante toda execução desta Ata de Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, conforme o disposto no art. 55, Xlll, da Lei Federal n' 8.666/1993.

3.3. A DETENTOli.A contratada deverá manter a regularidade dos documentos pessoais ou jurídicos se
for o caso, manter a regularidade dos documentos do veículo apresentado, cumprir os horários e rotas
estabelecidas pela SEJEL ou sda, com no mínimo 20 (vinte) minutos de antecedência ao horário
programado, manter os veículos de modo a garantir a segurança e qualidade do transporte e bem como as
demais impostas pela lei.

Página 2 de8



© f
Depal'tamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Buena. 1235 - Centro - Jaguarlúna - SP - CEP: 13.910-027
Fonte:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

www:lÊçlt3çQ8$,i©gíi8riyQ4.$p,gQV,br

Pre eitura do Municíoio de Jaauariúna

3.4. Todas as despesas com motoristas, combustível, lubriHcantes, peças, pneus, acessórios, manutenção
geral, encargos financeiros, impostos, taxas, seguros, e quaisquer outras despesas decorrentes da utilização
do(s) veículo(s) comerão por conta da DETENTORA.

3.5. O(s) motorista(s) deve(m) possuir habilitação / documentação na modalidade exigida pela legislação
pertinente, necessária pua conduzir o(s) veículo(s) em confonnidade com a legislação pertinente vigente.

3.6. A DETENTORA, quando necessário, deverá disponibiliza ao mesmo tempo, mais de um veículo
para execução de serüços, quando nessa oportunidade, poderá subcontratar, atendendo sempre o disposto
e especificado no Edital e seus respectivos anexos.

3.7. Em caso de apresentação de veículo em desacordo com o acordado, o mesmo deverá ser substituído
"ímedia/ámen/e'', sem ónus ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

3.8. A prestação do serviço será de total responsabilidade da DETENTORA, sem qualquer ónus para o
ORGAOGERENCIADOR,

3.9. A DETENTORA deverá disponibilizar os veículos de acordo çom as necessidades e quantidades
especificadas pela Secretaria e a mesma comunicará sobre o destino e a quantidade de passageiros com 3
(três) dias que antes da viagem.

3.10. - A DETENTORA da Ata Htca obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Execução até a data
do vencimento desta Ata de Registro de Preços.

3.1 1. -- O encerramento do prazo de validade desta Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
DETENTORA de cumprir as Ordem de Execução, recebidas até a data de seu vencimento.

4.-VALIDADEDOREGISTRODEPREÇOS
4.1. -- Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura

5. -- CONDiCÕES DE PAGAMENTO:
5.1. A cada execução do item(ns) registrado(s), a DETENTORA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
encaminhando-a ao seguinte endereço eletrânico: marmelo.sdel@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para,
iníbrmações.sejel@jaguariuna.sp gov.br, a qual será conferida e listada pelo fiscal e encaminjlada ao
Secretário de Juventude, Exporte e Lazer, para conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estro' indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), quando da realização do objeto: descrição do
serviço prestado, incluindo ainda o número do Pregão, o número da Ata de Registro de Preços, número do
oficio e o número do empenho correspondente.

5.2.1 A conta bancada fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da DETENTORA

5.2.2 Não será aceita a indicação de conta poupança

5.3. -- O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal
Eletr6nica.

P
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5.4. - Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais
principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá correção monetária com base no IPCA-E,
bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/1 997, incidentes "pró-rata temporis" sobre
o acaso

5.5. - Junto às notas ütscais, a DETENTORA apresentará os comprovantes de recolhimento mensal do
FGTS, do ]NSS e do pagamento dos salários dos ftmcionários envolvidos no fomecimento do objeto,
documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado.

6.--PENALIDADES:
6.1 . -- Pela inexecução total ou parcial desta Ata Regish'o de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a
defesa prévia no respectivo processo, soãer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta,
nos teimou dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/1993 e art. 7' da Lei Federa! ]l' 1 0.520/2002:

6. 1 . 1 . -- Advertência, sempre que darem constatadas inegularidades de pouca gravidade, para as quais tenha
a DETENTORA concorrido diretamente;

6. 1 .2. -- Multa, nas seguintes situações

6,1 .2.1. -- Moratória de 1% do velar da Ordem de Serviço, por dia de atraso injustificado em realizar o
fomecimento, até o 1 0' (décimo) dia coíHdo do atraso, após o que será considerada totalmente inadimplida
a obrigação e aplicada cumulativamente a multa por inexecução total e promovido o cancelamento da Ata
de registro de Preços;

6.1.2.2. -- Remuneratória de 30% (cinta por cento) do valor da Ata, em caso de inexecução total da
prestação do serviço ou de desçumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado
o cancelaJnento da Ata Registo de Preços, sem prejuízo da aquisição do objetojunto a terceiros às expensas
daDETENTORA.

6.1.3. -- Impedimento de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

6. 1 .4. 1 . -- Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido 02 (dois)
anos d& declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo pnluízos resultantes, e desde que cessados os
motivos detemlinantes da punição.

6.2. -- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA.

6.3 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

6.4. -- As multas aplicadas serão cobradas administrativamente, judicialmente ou descontadas de eventuais
créditos da DETENTORA.
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6.5. - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
DETENTORA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar à Prefeitura de Jaguariúna.

7. -- CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
7.1 . -- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito, quando

7.1.1 A DETENTORA não culnpü as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

7.1.2. -- A DETENTORA não fomlalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;

7. 1 .3 . - A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato deconente do Registro de Preços;

7. 1 .4. -- Os preços registrados se apresentaram superiores aos praticados pelo mercado;

7.1.5. Houver inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

7.1.6. -- Houver razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria de
Juventude, Espone e Lazer;

7. 1 .7. -- Ficar constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação
exigidas nalicitação;

7.1.8. -- A DETENTORA Solicitar por escrito o cancelamento de item, comprovando encontrar-se
impossibilitado de cumprir as exigências da ata de registro de preços, em fiinção de fato superveniente
decorrente de caso fortuito ou força maior.

7.1.8.1. -- A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser fomlulada
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedida.

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

7.3. -- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oâcial do Estado de São Paulo, por duas vezes consecutivas, considerando-
se cancelado o preço registrada a partir da última publicação.

8. -- FORO:
8.1. - Elegem as partes o Foro da Cotnarca de Jaguariúna, Estado de São Pauta, onde serão propostas as
ações oHulndas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a
qualquer ouü'o, por mais privilegiado que seja.

9.--CONSIDERACOESFINAIS:
9. 1. Na assinatura desta Ata de Registro de Preços, a DETENTORA dçvçlá: prç$çnt© çóúa:daçadalUP
vigente furto a EMTU - Empresa Metropolitana de Transe)ortes Urbanos, doc me fo exfrldo para }HArs
e Ó fó s. bem como cadastro junto a ARTESP : Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados dç
TmnsDorte do Estado de São Pauío. dacw zenfa &lpido p r ãlzíó#s,:
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9.2. -- A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou
quaisquer outros encargos previstos em Loi, 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), sendo que
o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da Prefeitura e/ou caltcelamento da
ata

9.3. -- Pam a execução desta Ata de Registro de Preços, nenhuma das pares poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que sda,
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens Êtnanceiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de fomta direta ou indireta quanto ao objeto
desta Ata de Registro de Preço, ou de outra fauna a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda,
peias gestores e Hscai$ sob as penas da Lei Federal n' 12.846/20]3, regulamentada no Município de
Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7.

9.4. -- Se qualquer das partes, em benefício da outra, penllitir, mesmo que por otnissões, a inobservância
no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos,
tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer comia afetar ou prqudicar esses mesmos itens e
condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

9.5. -- Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, as partes assinarão Termo de
Ciência e Notificação, conforme ANEXO IV, relativo à transmissão das informações constantes nesta Ata
de Registro de Preços ao Tribunal de Contas do Estado de São Pauta.

9.6. -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para definir
pmçedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata de Registro de Preço,
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a-) Pregão E]etrânico n' 06]/2022; e
b-) Procedimento Licitatório Ra 246/2022.

E, por assim estaremjustas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata
de Registo de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e fomla para wn só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,09 dejunho de2022

Mana Em#ia Peçanlll# 4e Oliveira Silvo /l
Secretária/UeGabiúete/ , ~///

11 # 1 1 4 /T- r /\.W
GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Cardos Roberto Giraldi
RG n' 8.929.794
CPF/MF n'

a

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpio de jaguaríúna
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ANEXOIV
]TRMQ . DE:.CIENCIA E.NOTIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 246/2022
PREGÃOELETRÓNICON'061/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFElITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÜNA
DETENTOji.A: GIRAI,DI &: GIRALDI TRANSPORTE E TUjilSMO LTDA.
ATA N': 185/2022.

OBJETO: Registro de Preços para transporte de crianças e adolescentes. Itens: 01, 02, 03 e 04

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o dêste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual,

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Pauta, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnico, em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oülcial do Estado, Cademo do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Pau]o, em conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrânico do

"Cadastro Corporativo TCESP -- CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das Instruções n'0 1/2020,

conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fõnnas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna,09 dejunho de 2022
AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: Márçio Gastava Bemardes Reis

Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME
Nome: Mana Einília Peçonha de Oliveira Salva

Págim 7 dc 8

F



© e
Departamento de Licitações e Cantatas

Rua Alfreda Buena. 1235 - Centra aguarlúna - SP - CEP: 13.910-Q27
Fora: {19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

}Hww,!!Slt4çgq$1gau 41ina:se,OQV,br

refeitulqdQ Município de Jaauariúna

Responsáveis que a$$ingram o ajuste

PeloORGAOGERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: ]20.339.598-13

PelaDETENTORA:
Nome: Cartas Roberto Giraldi
Cargo: Empresário
CPF: 717.662.438-00
Telefone comercial: (1 9) 3893-3298 / 3852-5 1 5 1
e-mail comera;

Assinatum

QKnENAnoK DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCI.ODOR
Nome: Rafael da Salva Branco

Cargo: Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
CPF: 327.256.288-57

Assinatwa
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