
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 
	

(11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

	
www.mairinque.sp.gov.br  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.9  046/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2  2440/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.2  001/2019 

REGISTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

DETENTOR (A): MARISA ANDRADE DE LUCCA EPP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de 

direito público interno, por intermédio de seu Órgão Executivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRINQUE), devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n9  45.944.428/0001-20, sediado na Av. 

Lamartine Navarro, 514, Centro, Mairinque - SP, neste ato representada pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Ovidio Alexandre Azzini, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

RG N. 19.509.975-8 e inscrito no CPF/MF sob o N. 122.573.988-82, doravante denominado 

simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa Marisa Andrade de Lucca EPP, inscrita no CNPJ sob 

n.° 62.843.917/0001-05, Inscrição Estadual n.2  653.027.353.117, com sede à Rua Santa Quiteria 

n.2  17, complemento: casa 13 — Condomínio Via Veneto , na cidade de São Roque, Estado de 

São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Marisa de Andrade de Lucca, RG n.2  12.302,885-1 e 
CPF n.9  009.440.448-83, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente 

instrumento, objetivando registrar os preços dos itens discriminados no Quadro Resumo, em 

anexo, em conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei n.9  8.666/93 atualizada, e com o 

ajustado a seguir. 

1— DO OBJETO 

Ne.¡ 	1.1 — É objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E 

MÁQUINAS PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme descrito nos 
"Anexos I", que fazem parte integrante desta ata. 

1.2 — Dos Registro do Preços 

LOTE 1 

ITEM QUANT., UN. 	 DESCRIÇÃO 
	

UN. 	TOTAL 

4.608 HS 

CAMINHÃO PIPA, diesel, potência 160 HP, (119 KW), 

capacidade 8.000 I, - vida útil máx. 10 anos - (similar 

1317 - 13180 - Pipa Multi 8) 

OBS: obrigatoriedade de fornecimento de 

equipamentos, EP1s, operadores, motoristas, 

(combustível e abastecimento, manutenção completa 

R$ 86,79 
R$ 

399.928,32 
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dos equipamentos, alimentação, mobilização e 

desmobilização e vigilância quando for o caso. 

Valor Total lote 01: 399.928,32 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e vinte e oito 

reais e trinta e dois centavos) 

LOTE 2 

ITEM QUANT. 1  UN. 	 DESCRIÇÃO 
	

UN. 	TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTE, diesel, potência 170 HP, 	 R$ 

	

, 1 	9.216 	HS ,capacidade carga útil 7,6 t, caçamba 6m3 - vida útil máx. 'R$69,60 	641.433,60 
, 10  anos (similar 1317 — 13.180) 	 , 

CAMINHÃO TIPO TRUCADO BASCULANTE, tração 6x4, diesel, 	 R$ 

	

2 	2.304 	HS ' potência 260 HP (194 kV), PBT 16t, caçamba 12m3  - vida útil R$ 99,51 	229.271,04 
máx.10 anos - (similar 13180 - 1718) 

ESCAVADEIRA hidráulica sobre esteiras, diesel, potência 138 

	

4 	576 	HS HP (103 kW), capacidade 1 ,5 m3  - peso op. 20/22 t- vida útil 1 R$ 158,00 

10.000 h (similar 320 - PC 200) 

4.608 
MOTONIVELADORA sobre pneus, diesel, potência 125 HP 

HS 1 (93 kw) - vida útil 10.000 h - (similar 120H) 
R$149,50 R$  

688.896,00 

    

PÁ-CARREGADEIRA sobre pneus, diesel, potência 155 HP, 

6 	4.608 , HS peso operacional 11,6 t, capacidade 2,1 m3 - vida útil 10.000 , R$ 128,64 

h - (similar 924-WA200-L60) 

RETROESCAVADEIRA sobre pneus, diesel, potência 77 HP, 

7 	4.608 	HS 1(57 kW), capacidade 0,18 e 0,76 m 3 - vida útil 10.000 h - 	R$ 97,50  

1 (similar 580-416D-3C) 

‘NNed 	
'TRATOR de lâmina sobre esteiras, diesel, equipado com 

8 	576 	HS 
cabine fechada com ar condicionado, potência 150 HP 

(2.200 rpm), capacidade 3,18 m3, peso operacional 16,5 

toneladas - vida útil 10.000 h - (similar D6N - 7D) 

A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos, EPI'S, operadores, motoristas, 

combustível e abastecimento, manutenção completa dos equipamentos, alimentação, 

mobilização e desmobilização, vigilância (quando foro caso). 

Valor Total lote 02: R$ 2.804.999,04 (dois milhões e oitocentos e quatro mil e novecentos e 'k , 
( 

noventa e nove reais e quatro centavos) 

Valor Total: R$ 3.204.927,36 (três milhões, duzentos e quatro mil e novecentos e 

vinte sete reais e trinta e seis centavos) 

R$ 91.008,00 

R$ 195,03 

R$ 592.77312 

R$ 

449.280,00 

R$ 

112.337,28 

OBS: 
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2 — DA VIGÊNCIA 

2.1 — A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 

2.2. — Nos termos do artigo 15, § 49, da Lei Federal n9. 8.666/93 e alterações, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de Mairinque não fica 

obrigada a utilizar, exclusivamente por intermédio da Detentora, os serviços constantes no 

"ANEXO I", podendo utilizar para tanto outros meios, sem que desse fato caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie, ficando assegurado à beneficiária do registro preferência em 

igualdade de condições. 

3 — DO PREÇO 

3.1 — O preço ofertado pela Detentora da presente Ata de Registro de Preços será o constante 

da proposta final apresentada, que integra a presente. 

3.2 — Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os 

impostos incidentes, ficando certo de que à "PREFEITURA" nenhum outro ônus caberá além do 

pagamento do preço constante nesta Ata. 

4 — PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 — O serviço deverá ser prestado, quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço, mediante emissão de ordem de serviço expedida pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

4.2 — As medições das horas dos equipamentos locados serão efetivados no último dia de cada 

mês e encaminhado para a Prefeitura para a necessária aprovação e conferência. 

4.3 — Aprovada a medição no prazo de dois dias, pela Prefeitura, possibilitar à Contratada a 

apresentação da respectiva fatura, que terá o prazo de 07 (sete) dias após o efetivo recebimento 

para efetuar o pagamento. 

4.4 - O valor de cada medição será apurado com base na quantidade de horas que a máquina 

ficará a serviço ou a disposição da CONTRATANTE no período, aplicado o preço unitário 

constante neste contrato. 

4.5 —O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque ou por crédito 

em conta bancária destacada na nota fiscal. 

4.6 — Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

contratada, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

4.7 — Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos serviços. 

5 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
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5.1 - O compromisso para a locação dos veículos só estará caracterizado após o recebimento da 

"Ordem de Serviço" ou instrumento equivalente (PEDIDO DE COMPRA), devidamente precedido 

da competente Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços. 

5.2 - Considera-se hora contratada daquela em que o veículo ou máquina estiver devidamente 

apresentado ao contratante até a hora em que o contratante liberar os mesmos, descontado o 

tempo de percurso e intervalos para refeição e descanso dos motoristas e operadores. 

5.3 - Os veículos, fora do horário que estiverem à disposição da Prefeitura, estarão sob a guarda 

e responsabilidade única da Detentora, sendo que para o caminhão ficar em área ou próprio do 

Município, deverá haver a manifestação do responsável designado pela Unidade Requisitante, 

onde ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser acatadas pela 

Detentora. 

5.4 - Os veículos, devidamente abastecidos de combustível e com seus motoristas, deverão se 

apresentar no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno 

somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Prefeitura, com controle e fiscalização 

respectiva. 

5.5 - Os veículos deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, devendo 

a Detentora apresentar os equipamentos em 05 dias contados do recebimento da ordem de 

serviço e a substituição daqueles que não atenderem esta exigência deverá ocorrer em 24 (vinte 

e quatro) horas após a notificação formal da Unidade. 

5.6 - A Detentora se obriga a socorrer o veículo que apresentar defeito ou sofrer acidente, 

consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo à critério da fiscalização 

da Unidade Requisitante. Nestes casos ou mesmo quando da parada para manutenção 

preventiva do veículo, serão toleradas as suas substituições por no máximo 03 (três) dias 

corridos. 

5.7 — Obriga-se a contratada, manter os veículos em perfeitas condições de uso, sendo que estes 

deverão ser substituídos quando constatados problemas técnicos ou operacionais, ficando a 

empresa sujeita às penalidades previstas. 

5.8 — A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto da presente 

Ata de Registro de Preços, somente será permitida desde que formalmente autorizada pela 

Secretaria Municipal interessada, o subcontratado ou sucessor deverá possuir todos os 

requisitos de habilitação originalmente exigidos na concorrência que deu origem ao presente. 

6 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

6.1 — Compete à contratante: 

6.1.1 - Disponibilizar acesso às informações e setores responsáveis direta ou indiretamente à 

correta execução dos serviços contratados. 

6.1.2 - Acompanhar através do Gestor do Contrato, todos os trabalhos executados. 
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7 - DAS PENALIDADES 

7.1 — Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a Detentora, 

garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei 

Federal n2. 8.666/93, e na Ata de Registro de Preços e demais normas pertinentes, as 

seguintes penalidades: 

7.1.1 — Advertência escrita; 

7.1.2 — Multa; 

7.1.2.1 — multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

7.1.2.2 —A penalidade prevista no item 19.1.2.1, multa de 10% sobre o valor da contratação será 

aplicada a contratante por inexecução total ou parcial do objeto contratado, de modo 

proporcional à inexecução. 

7.2 — As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, 

entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso 

em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

7.3 — O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora 

ao competente processo judicial de execução. 

7.4 — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, podendo, ou não, a critério da 

contratante, aplicar também o previsto no Art. 37 da Lei 8666/93, suspendendo ou cancelando 

o registro do fornecedor inscrito. 

7.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração 

Pública. 

8 - REAJUSTES DE PREÇOS 

8.1 - Os preços registrados não estão sujeitos a reajustes, no período de 12 (doze) meses. 

9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser cancelada nos casos e na forma 

prevista nas disposições da Lei Federal n2. 8.666/93 e suas alterações. 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente Ata de Registro de Preços. 

10.2 - Todos os prazos previstos nesta Ata serão sempre contados em dias corridos, excluindo-

se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui previstos 

recair em dia que não haja expediente na PREFEITURA, o mesmo prorrogar-se-á para o 

primeiro dia útil subsequente de funcionamento. 

10.3 - A presente Ata de Registro de Preços subordina-se às todas as disposições contidas na 

Lei Federal de Licitações n2. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além 

de todas as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório. 

10.4 - Fica fazendo parte integrante da presente Ata a proposta apresentada pela vencedora 

do certame. E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Mairinque 11, de Junho de 2019 

O IDIO LEXANDR AZZINI 4 

EITO MUNICIPAL 

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP 

MARIA DE ANDRADE DE LUCCA 

TESTEMUNHAS: 

01) 	 02) 	  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONTRATADO: MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. (DE ORIGEM): 046/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ADVOGADO (S)/ N2  OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

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 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução n2  01/2011 do TCESP; 

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

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2  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) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico —ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Mairinque, 11 Junho de 2019 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Ovidio Alexandre Azzini 

Cargo: Prefeito 

CPF: 122.573.988-82 

RG: 19.509.975-8 

Data de Nascimento: 22/11/1970 

Endereço residencial completo: Travessa Orlando Tonigfi, 86 —Vila orocabana — Mairinque/SP 

E-mail institucional: gábinete@mairinque.sp.gpv.br  

E-mail pessoal: alexandreazzinl@hotmail.com  

Telefone(s): (11) 4718-8644 

Assinatura: 

‘ead 	Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Ovidio Alexandre Azzini 

Cargo: Prefeito 

CPF: 122.573.988-82 

RG: 19.509.975-8 

Data de Nascimento: 22/11/1970 

Endereço residencial completo: Travessa Orlando Tonini, 86 Vila Sooc ana — Mairinque/SP 

E-mail institucional: gabinete@mairinque.sp.gov.br  

E-mail pessoal: alexandreazzini@hotmail.com  

Telefone(s): (11) 4718-8644 

Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 

Nome: MARISA DE ANDRADE DE LUCCA 
‘rd 	Cargo: Sócia Proprietária 

CPF: 009.440.448-83 RG: 12.302.885-1 SSP/SP 

Data de Nascimento: 30/09/1960 

Endereço residencial completo: Rua. Leão XIII, n.9  65 São Roque - SP 

E-mail institucional: nacobase@uol.com.br   

E-mail pessoal: gilberto@nacobase.com.br  

Telefone(s): (11) 4712 — 5344 / (11) 4712:5'344 

Assinatura: 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CNPJ N2: 45.944.428/0001-20 

E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@mairinque.sp.gpv.br  

E-MAIL PESSOAL: alexandreazzini@botmail.com  

CONTRATADA: MARISA DE ANDRADE DE LUCCA — EPP 
CNPJ N2: 62.843.917/0001-05 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.2  (DE ORIGEM): 046/2019 

DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019 

VIGÊNCIA: 12 MESES 
Nhd 	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

VALOR (R$): 3.204,927,36 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitação, 

em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

%mi 	custos unitários: 

e) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, 

de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 

contemplado em suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
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