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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento de Ata de Registro de Preços, que entre si, a Empresa 

OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 

01.817.838/0001-35, com sede na Rodovia Raimundo Antunes Soares, representada pelo 

Sr.° Lucas Cardozo Avila, ora em diante denominada simplesmente de DETENTORA, e 

de outro lado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 45.944.428/0001-20, com sede nesta cidade 

Av. Lamartine Navarro, 514, Centro, Mairinque, Estado de São Paulo, representada pelo 

Sr. Prefeito Ovidio Alexandre Azzini, ora em diante denominada de 

PREFEITURA, resolvem com fundamento ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n.° 

8.666/93, Decreto Municipal n.° 6.323 14 de Julho de 2017, celebrar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS que, conjuntamente com as condições adiante estipulados e os 

termos do Edital n.° 057/2018 e seus anexos da Concorrência Pública n.° 005/2018, regem 

relacionamento obrigacional entre a Licitante Vencedora e a PREFEITURA nos seguintes 

termos: 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços Contratação de empresa para execução de obra de 

recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de Mairinque, 

conforme normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria de Municipal 

de Planejamento Obras, em conformidade com o estabelecido no anexo 01 — Termo de 

Referência do Edital n.° 57/2018 do Concorrência Pública n.° 005/2018 e proposta 

financeira que ficam fazendo parte integrante desta ATA DE REGISTRO. 

Parágrafo Único: Nenhum fornecimento extra deverá ser realizado pela 
DETENTORA, sem a prévia anuência da Prefeitura do Município de Mairinque. 

1.2. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE - SP 

REGEME DE EXECUÇÃO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 	 ÁREA DA OBRA: 65.345,00 m2 

DATA BASE: Tabela CPOS 171 — Sem Desoneração — Vigência: 01/11/2017 - BDI = 23,38% 

REF. ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO SUBTOTAL 

( R$ ) ( R$ ) BDI ( R$ } 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CPOS 1.1 02.08.020 Placa de identificado para obra m2 12,00 R$ 292,04 R$ 360,32 R$ 4.323,84 

TOTAL ITEM - 01 R$ 	4.323,84 

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição do pavimento para recapeamento m2 65.345,00 R$ 	0,32 R$ 0,39 R$ 25.484,55 

CPOS 2.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 65.345,00 R$ 	2,00 R$ 2,47 R$ 161.402,15 

CPOS 2.3 54.03.210 Camada de rolamento em concreto asfáltico 

usinado a quente (CBUQ) espessura = 3cm 

m3 1.960,35 R$ 	622,46 R$ 767,99 R$ 1.505.529,20 

TOTAL ITEM - 02 R$ 1.692.415,90 

TOTAL R$ 1.696.739,74 

2. DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será formalizada 
mediante assinatura de Termo de Contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço. 

2.2. A DETENTORA deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da 
convocação, comparecer à PREFEITURA, no mesmo endereço onde se realizou a sessão 
pública da Concorrência, para a assinatura do contrato e ou pedido de compra e ordem de 
serviço. 

2.2.1. O prazo para assinatura do contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço, 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, antes 
do término do prazo inicial, sob alegação de motivo justo, que poderá ou não ser aceito 
pela PREFEITURA de acordo com seu critério. 

2.3. Quando o DETENTORA convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato e ou pedido de compra 
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e ordem de serviço, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o termo de contrato, e assim sucessivamente, observado o disposto no Edital 
de n° 57/2018, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis conforme o disposto no 
item 15.1 do Edital n° 57/2018. 

2.4. A DETENTORA contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos fornecimentos, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme dispõe o art. 
65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

2.5. No ato da assinatura do contrato, a DETENTORA se obriga a assinar o Termo de 
Ciência e Notificação, conforme resolução n° 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. 

2.6. Nos contratos cuja prestação dos serviços a serem executados de forma contínua, 
poderão ter a duração prorrogada nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 
8.666/93. 

3. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

3.1. Os serviços de fornecimento de serviços serão realizados em conformidade com o 
estabelecido no Anexo 01 — Termo de Referência, que rubricados pelas partes passa a 
fazer parte integrante do presente instrumento contratual. 

3.2. As condições de higiene e segurança no transporte dos serviços, bem como seu 
armazenamento e distribuição, deverão estar rigorosamente em conformidade com a 
legislação vigente para conservação e manipulação do mesmo. 

3.3. Possíveis cancelamentos, parciais ou integrais, serão comunicadas pela 
PREFEITURA com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência contados da data de 
entrega do produto. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

4.1. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no Termo de Referência do 
anexo 01 do Edital; 

4.2. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para 
fiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato; 

4.3. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos 
de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, 
estadual e municipal aplicáveis; e, 
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4.4. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado da PREFEITURA. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

5.1 Após a aprovação do serviços pelas Secretaria de Obras, a CONTRATADA emitirá 
a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com os serviços fornecido(s). 

5.2. As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura 
ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

5.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.° do Processo, n.° do empenho, bem como 
Banco, n.° da Agência Bancária e n.° da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará 
retido por falta de informação fundamental. 

5.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do 
documento corrigido. 

5.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e 
deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, 
inciso XV, da Lei. 

5.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada 
da ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo estabelecido no subitem 5.2, a partir da data de sua reapresentação. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

6.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador do sistema de registro de 
preços, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
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6.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Mairinque, resguardados 
os processos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 

I. advertência por escrito; e, 

II. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, 
percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo 
valor. 

Parágrafo Único: A multa estabelecida no item 9, não exclui a aplicação de quaisquer 
outras providências previstas neste contrato e no Edital de n° 57/2018 do Concorrência 
Pública n° 005/2018, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
sejam comprovadamente causados à PREFEITURA, podendo ser descontadas das 
faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos. 

6.3.1. Das decisões relacionadas com o subitem 6.3 caberão recursos conforme disposto 
no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

6.3.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que 
praticou o ato recorrido. 

6.3.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Mairinque, via 
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Mairinque. 

6.3.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

6.3.5. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora 
o contraditório e a ampla defesa. 

6.4. A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura 
devendo a fornecedora manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no Edital do Concorrência Pública n° 005/2018. 

6.5. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus 
dispositivos, o edital da Concorrência Pública n.° 005/2018, a proposta da detentora da 
Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

6.6. O município publicará o resumo deste Termo de Ata na Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo no termos da Lei 8.666/93. 
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6.7. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão 
dirimidas no Foro da Comarca de Mairinque — SP, esgotadas as vias administrativas. 

6.8. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito da Prefeitura Municipal de Mairinque, Ovidio 
Alexandre Azzini, qualificado preambularmente, representando a detentora e por 
testemunhas. 

Mairinque, 14 de setembro de 2018. 

OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
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