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2.1 . As amostras deverão ser apresentadas apenas pela DETENTORA e após asslüatt-!?
da Ata de Registro de Preços
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com emoenho orçamentário.

2.3. A entrega das amostras deverá ocorrer às expensas da detentora, não caben
nenhum ânus à Prefeitura.

em Ordem derasraerovadas não selar devolvidas pois farão parte da quantidade solicitada
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2.6 Serão reeditadas as amostrlis que aao atenderem naeíntegra as especificações conta(

2.7. As amostras deverão estar totalmente acabadas e embaladas individuallr-en:e
sacos plásticos transparentes, quando solicitadas pela secretaria de obras.
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Bairro: Vargeão, Jaguariúna -- SP

naHht lm ónUS Dará
3.3. A entrega e transporte do objeto
GERENCIADOR.

não terão nenhum onus pei
o ÓR.GÀ

l0.888 de 2001.

CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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va\idade de 12 (doze) me de , aeços frrmadatentresoeOrgsio Gerenciador e a t)etentora tara
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OBRIGAÇÕESDOóRGÃOGERENCIADQR:
rega-se a:

-fiencão e
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b) convocar,mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a /:'m
Registío de Preços;
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penalidadesl

2.!WãS:l.RH::!: :ã'8Ê=:'=
avia reunião com os licitantes objetivando a familiarlzaçao
Registro de Preços;

presenterAtar e Re getro resprOçOórgãos participantes possíveis alterações ocornaas íla

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participante.

; â=U=!adreeFU:!Fá:g=:
cimento das condições ajustadas nc} edita\ da licitaçãr]
s.
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b) informar. no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação
fornecimento;

ou não do

Fornecimento amlíid:

c) entregar o
pela Secretaria

d) fornecer o objetoconforme especificações e preço registrado na
de Preçosl

e) entregar o objeto solicitados no respectivo endereço mencionado
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Registro de Preços ta

g)fornecer
de

h) prover
da assinatura

i) ressarcir os
provocados por
assumidas na
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Serviços.

8.2 A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá sei
eletrõnico:

encaminhada ao seguinte 9Rd-3reçcJ

8.3 Deverá estar
número da Ata de

8.4 Deverá ser
número da conta
pagamentos.

8.4.1 Não será aceita a indicação de Conta poupança.

8.5esentação da Nota Fiscal Eletrõn ca. (vigésimo quinto)

caia posterior á lata de
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casos de:
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9.2 Pela ADMINISTRAÇÃO. quando:

g.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registío de Preços,
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g.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registío de Preços
P

g.2.40 preço registrado se apresentar superior aos praticados pelo mercador

g.2.5 Por razões
Administraçãol

de interesse público devidamente motivadas iustiflc.acRE
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e a Detentora da Ata perdeu qualquer das conaiçóeS oe

licitação; , ,
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elencados nos itenadaecedesa sà DETENTORA, antes da imposição das penalidades
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CLÁUSULA DÉClraA
1 1 .1 A inexecuçao
penalidades
ocorram quaisquer'

das

das forma:
1 1 .2 A rescisão
delir-dadas no art 79

11.3Se a rescisão
art. 78, da Lei
equivalente a l

CLÁUSULA
12.1 A
no que
acidentes do
diz respeito
07-1978, do
aplicação
aplicação

'i2.2 A
GERENCIADOR
do objeto
c\ue oossa surgir em

12.3 A
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CLÁLiSj2LAij:)ectuA aut:X$revi s vNo1A: pelo período de 12 (doze) meses, mata:ios
sua assinatura.
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Jaguariúna,20 de Jaguariüna de

Fabio Luas Pasqualoto
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Departamento de
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