
® Prefeitura do
e:1 ll ?)3ãw;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 288/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.

Processo Administrativo n' 12.175/2017
Pregão n' 136/2017

MunMpal "P 2 622/2007, mediante as cláusulas a segui' esp"inc'das.
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telefone(1 9) 3867-4228/ 3867-4477.

2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO
GERENCIADOR.
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CLÁUSULA QIJARTA -- DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:
4. 1 0 0RGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
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b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de
Registro de Preços;

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados. para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;

familiarização das pecul arldades do Sistian reunião comd Osrelicitantes objetivando a

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente Ata de Registro de Preços;

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

g) acompanhar e fiscalizar o cumpritnento das condições ajustadas no edital da licitação,
na presente Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA QUINTA -- DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preços;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. quanto à aceita
fornecimento;
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c) entregar o ob.feto solicitado no prazo estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida
pelo ORGAO GERENCL4DOR:

d) fornecer o objeto conforme especificações e preço registrado na presente Ata de
Registro de Preços;

e) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço mencionado na Ordem de
Fornecimento .

f) providenciar a imediata correção de deficiências. falhas ou irregularidades constatadas
pelo ORGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de
Registro de Preços;

g) fornecer. sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
documentação de habilitação e qualificação cujas validados encontrem-se vencidas:

h) prover condições que possibilitem.o atendimento das condições firmadas a partir da
data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;
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obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços;

oitenta centavos).

6.2 0 preço referido acima é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, diremos e indiretos. como
também os lucros da DETENTORA.
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1.:;1;;11sávei pela Secretaria, para conhecimento, atento e rubrica

7.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o nútfero d(i'R11:gão e o
número da Ata de Registro de Preços-

7.3 Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal. número da Axgência e ,g''número
da conta bancária do Banco do Brasil a S/A, a qual serão efetivados os pagàiWíhtos.
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7.4 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrânica.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada. de pleno direito nos
casos de

8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;

8.2.2 A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua
justificativa;

8.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços;

8.2.4 0 preço registrado se apresentar superior aos praticados pelo mercado;

8.2.5 Por razões de interesse público devidamente
Administração :

motivadas e justificadas pela

8.2.6 Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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8.2.8 No caso de ser ignorado. incerto ou inacessível o endereço do I'ornecedor. a
comunicação será feita por publicação. .no Diário Oficial do Estado, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação-

8 3 Pela DETENTORA. quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro üe r'reços-
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do pedido.
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por cento), sobre o valor da Ata de Registro de Preços
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9.3 Será propiciada defesa à DETENTORA. antes da imposição das penalidades
elencados nos itens precedentes.
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l0.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93.
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11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que bpusar ao
ÓRGÃO GERENcIADOR ou a terceiros, por si ou por ''seus suces\fores e
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1 1.4 0 0RGAO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a

qualquer tempo a entrega do objeto deste. mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já entregues.
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ónus para o ORGÃO GERENCIADOR.

11.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

1 1 .7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei n' 8.666/93, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALOR GLOBAL
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ESTIMADO DA

CLÁUSULA De CeMAo UARTos v'l/iGXN(:iA:pe.íoóo de 12 (doze) meses, contados
de sua assinatura.
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

CLÁUSULA DECIDA SEXTA -- FORO :
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Jaguariúna, 25 de outubro de 20 17

Mana Emília. Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária dei(j;abjnete
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Marcos Cesar Mora
RG n'. 12.691.+3'9 SSP/SP
CPF/MIF n' 032.614.328-96
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 136/2017
Ata de Registro de Preços Bo 288/2017
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Jaguariúna. 25 de outubro de 201 7

\-....-' . L ..Zásc-'-

Secretária de Gabinete \

H['

rX /

/

iiiÕÍitÕES RX
[Vlarcos Cegar Moura
RG n'. 12.691.739 SSP/SP
CPF/MF n' 032.614.328-96
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