
Prefeitura d
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna - SP - CEP: 13.910-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792 / 9801/ 9707/ 9780

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 373/2022 PARA REGISTRO
LOCAÇÃO GRADES DE CONTENÇÃO E FECHAMENTO METALICO-

DE PREÇOS DE

Procedimento Licitatório n' 434/2022
Pregão Eletrõnico n'133/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua

e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio. n'

78 com sede na Rua Piaui, no 68, Bairro Dom Bosco, CEP: 13.910-001, no Município de
iaguariúna Estado de São Paulo. representada neste ato por seu Procurador Senhor

Alexandre Patrussi de Souza, brasileiro, solteiro, Advogado/ Assessor de Licitações, portador
do RG n' 26.488.408-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 184.322.658-88. com endereço
na Rua Alcides de O. Germano, n' 51, Apto. 01. Jardim Mauá 11. Condomínio Okazaki, no
Município de Jaguariúna. Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA. têm
entre sijusto e acertado

1.- 0BJETO

1.1. - Registro de preço? de.grades de contenção e fecharuen:to metálico, nas quantidades e

G
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LOTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR

UNIT.

VALORTOTAL

2

Ampla

participação

Grade de

contenção

(gradill

Grade de contenção com cada

unidade medindo 2 metros de largura

por um metro de altura com pés de

apoio separados e em ferro
galvanizado.

la UNIDADE

DE LOCAÇÃO

3.300 UN R$ 21,47 R$ 70.851,00

Grade de

contenção

Igradil)

Grade de contenção com cada

unidade medindo 2 metros de largura

por um metro de altura com pés de

apoio separados e em ferro

galvanizado

2ê E DEMAIS

UNIDADES DE

LOCAÇÃO

4.500 UN

R$ S,36 R$ 24.120,00

./
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1.2. - Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como
também os lucros da DETENTORA.

1 .3. - Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 248.367,40
(duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
para todos os efeitoslegais

2.-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. - Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste
Registro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária:
02.15.01.13.392.0033.2031.3.3.90.39.00 -- Recurso Próprios
02.10.01.27.81 2.0023.2023.3.3.90.39.00 -- Recurso Próprio;
02.09.03.12.361 .o014.2061 .3.3.90.39,00 -- Recurso Próprios
02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.39.00 -- Recurso Próprio;
02.07.01 .26.451.0005.2005.3.3.90.39.00 -- Recurso Próprios e,
02.14.01.10.301 .o069.2508.3.3.90.39.00 -- Recurso Próprio.

3. - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PRAZOS E CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO
3.1. A DETENTORA da Ata de Registro de Preços é a única e exclusiva responsável pela
execução dos serviços, fornecimento de materiais, instalação e retirada dos equipamentos e
exclusiva responsável pelos seus empregados. ficando expressamente afastada a existência
de qualquer relação de emprego com a municipalidade.

3.2. Deverá prestar os serviços de acordo com as instruções da Secretaria responsável pela
ordem de serviço, em qualquer horário e dia da semana. inclusive sábados, domingos e
feriadosl

3.3. Fornecerá todos os materiais. ferramentas e mão-de-obra utilizados para insolação
execução, manuseio e desinstalação dos equipamentos

3.4. Os equipamentos deverão estar instalados e prontos com pelo menos, 3 (três) horas de
antecedência do horário de realização do evento, sendo que o horário de realização pode ser
contabilizado como o início da locação e não necessariamente o horário marcado do evento

ALEXANDREPATRUSSIDESOUZA
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prejudicar o evento

adequadamente, quando necessâno

3.6. Os equipamentos utilizados devem atender às especificações das normas da ABNT. do
CREA e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso

3.7. A DETENTORA disponibilizará técnicos para a operação dos equipamentos durante todo
o evento, bem como para solucionar todo e qualquer problema relativo ao seu funcionamento.

3.8. A DETENTORA deverá retirar os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas após o
término do evento.

3.g. O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá informar por escrito, com antecedência mínima de 03
(três) dias, sobre data, horário e local da montagem de cada um dos eventos, os quais
acontecerão dentro do Município

3.9.1 . Eventualmente, os serviços poderão ser solicitados com prazo menor que o estipulado
acima, caso em que serão negociadas entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e a DETENTORA da
Ata de Registro de Preços as condições dessa prestação de serviços.

3.10. Os prazos de montagem e desmontagem não serão computados para pagamento das
vocações a serem efetivamente pagas pelo ORGÃO GERENCIADOR.

3.1 1 . Na ocorrência de alguma situação adversa, o ORGÃO GERENCIADOR poderá cancelar
o evento, sem qualquer tipo de ónus, comunicando o fato à DETENTORA da Ata de Registro
de Preços com até 2 (dois) dias de antecedência ou em caráter excepcional à qualquer tempo

3.12. -- A DETENTORA da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Serviço
emitidas até a data do vencimento da Ata de Registro de Preços

3.13. Demais informações para execução do objeto, estão no Anexo 1, parte
edital.

4.-VALiDADEDOREGISTRODEPREÇOS l. . . .
4.1. - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar.pa aata ae
sua assinatura

5. - CON ENTO DETE TORA encaminhará Nota Fiscal eietronlca (NFde
' nh Página 3 de 9
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assinada pelo fiscal da ata e pela Secretária correspondente à Pasta solicitante.

5.2. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do objeto e sua
quantidades os números do pregão, da ata de registro de preços. e do empenho orçamentado
correspondentes ao fornecimentos os números da agência e da conta bancária em que o
pagamento deve ser realizado

5.2.1 - A conta bancária 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 Eletrõnica.

incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso.

5.5. - Junto às notas fiscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes de regularidade
perante o INSS (Certidão Federal), perante o FGTS e perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado.

6. - PENALiIDAecução total ou parcial desta Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá.
garantida a defesa prévia 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 n' l0.520/02

6.1 .1 . - advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel h

para

6.1 .2. - multa, nas seguintes situações

6.1 .2.1 . - moratória de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso' injustificado
em realizar o fornecimento, até o 10' (décimo) dia corrido 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 Preçosl

Hi;Mualis;$;iiiH Eimna gnSI
junto a terceiros às expensas da DETENTORA. ...É:

6.1 .3. - Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna
pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

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

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

processo

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

6.4. - As multas aplicadas serão cobradas administrativamente
de eventuais créditos da DETENTORA

judicialmente ou descontadas

6.5. - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo o licitante/adjudicatário de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à
Prefeitura de Jaguariúna

7.-
7.1

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito quando

7.1 .1 . - A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços

7.1 .2. - A DETENTORA não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativasl

7.1 .3. - A DETENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro
de Preçosl

7.1 .4. - Os preços registrados se apresentarem 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 Obras e Serviçosl

7.1 .7. - Ficar constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condições de ji?!jytação e
qualificação exigidas na licitaçãol

RW''

7 1 8. -- A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento de item. comprovando) encontrar-
se irnpossibilitada de cumprir as exigências da ata de registro de preços, em Tunçao ae Talo
superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior Z

iãh gl ãl E [ãlEHJãg118Hãl
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onde serão
de Preços,

por parte da Prefeitura e/ou cancelamento da ata.

n' 3.655/2017

nenhuma tolerância houvesse ocorrido

l=HEHmHHXBiã=B='ÊBÊl$ ã: ::

Em::3?nTU:=HHIE}WE;% WH''#
seguintes documentos: ,,:={ ,/$
a-) Pregão Eletrõnico no 1 33/2022; .'óP"" \ ,,.ér'''
b-) Procedimento Licitatório n' 434/2022.

g.6. - A DETENTORA obriga-se a manter, durante a execução da Ata, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

ALEXANDRE PATRUSSIDE SOUZA
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Jund co efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna. 06 de outubro de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

31'H#!8UEE:#,B :'.F;.}PIUÍÜ.n=#is\!

MARCIOLUIZ BÓRGES ME
Alexandre Patrussi de Souza
RG No: 26.488.408-5 SSP/SP
CPF/MF No: 184.322.658-88

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

PrefBiUn da Município de jaguaHúna
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TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Procedimento Licitatório n' 434/2022
Pregão Eletrânico Ro133/2022
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA:MARCIOLUIZ BORGES ME
ATADEREGISTRODEPREÇOSN':373/2022. . . . . . .....--.-.-'.;iinó
OBJETO: Registro de preços de locação de grades Qe contenção e TBçlldiiieiitv -ç'a--"v-
02 e 08.

Lotes

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste 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 Paulo.

ll :H l11BEl:ãglHlã IXI : :::':=:::1=:=:««
n'01/2020. conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

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

11 1 EBl? 111k =='1= u ::;==:=rn=T';
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 06 de outubro de 2022

AUTORIA
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

nEspoNsÁv
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

RESP

Pelo OrqãQg91gDglggg!:
Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13
Assinatu ra :

A LEXANDRE PATRUSSIDESOUZA
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Pela Detentglê:
Nome: Alexandre Patrussi de Souza

Cargo: Advogado/ Assessor de Licitações
CPF: 1 84.322.658-88
E-mail: conj9tg

email.cona/

marciolbor99S -abQ9:çQl!!:U

Telefone: (19) 97405-1585
b.i.EXiÚbnE É'ãRUSSI DE SOUZA

!RiJIBUEEW.B?É?J:;.WgUM8=$::51Assinatura

ORDENADOR
Nome: Marca das Graças Hansen Albaran Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69

Assinatura

Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF; 1 84.265.868-99

Assinatura

Nome: Rafael da Sirva Blanco
Cargo: Secretário de Juventude
CPF: 327.256.288-57

Esporte e Lazer

Assinatu ra

Nome: José Ricardo Cortez
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana
CPF: 1 55.81 0.028-86

Assinatura

Nome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 1 8-08

Assinatu ra

Nome: Andrea Dias Lizun

Cargo: Secretária de Assistência Soda
CPF: 264.71 8.828-90

Assinatu ra
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