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fre eitura do Municínío de Jaauariúna

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 219/2018 PARA REGISTRAR
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAL
HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

PREGO PARA
E INSUMOS

"rccessa Administrativo n' l0.612/2C18
l)regão Presencial n' 112/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚIUA, com sede na Rua Alfredo Bueno. na
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária õe Gabinete Sra. MARCA EMILIA PEÇONHA
DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n'
22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente e
domicilíada na Rua Cust(ódio, n' 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e
de outro lado a Empresa TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
EIF:Es-H - ME.. inscrita no CNP.J/MF scb n' 26.262.981/0001-39, a Rua Dois, s/n', quadra
008, lote 008, sala 003 - Bairro: Civit 1 - CEP: 29.168-030. no Município de Serra, Estado
de Espírito Santo, representada neste ato por seu procurador Se1lhor .rosé Nelson
hilon':c:irQ, Ruecker, brasileiro, casado, representante legal, portador do RG n'
1 0.784.622-6 e inscrito n-] CPF/h4F sob n' 469.460.808-82, residente e domiciliado à Rua
Professor Licinio Carpinelli, n' 615 - Bairro: Alpes Doura -- CEP: 12.955-000, no Município
de Bem Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA.
têm entre si justo e acertado f?EG3lSTRAR QS PREÇOS do objcto abaixo especificado
decorrente da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 112/2018, com
fundamento na Lei Federal n' l0.520, de 17 de Julho de 2002. aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de
.l:anho de 1 993 e pela L.ei Complementar n' 1 23/2006, .alterada pela Lei Complementar no
44-7 :1e 07 de agosto de 20't4 (Leí Geral clãs it/licrc~s e Pequenas Empresas), e Decreto
.llinin,epal n' 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

Ci.AIJSULA PRIMEIRA-D0 0BJEVQ

1.1 . Registro de preços referente ao fornecimento eventual e parcelada de material e Insumos
hospitalares, nas quantidades, especificações detalhadas no edital e marcas abaixo
mencionados:

nas quantidades, especificações

Q'ÍDE
'T'"''''t '- - '

l u:- ÊgEUA "'"""'""-""*'""
l P.GUI.i+A e.f\R», C; NETA INSULINA 25 X 8 COTA

u'' RESERVADA

ubl DESCRIÇAC): F/IARC=A./FABRICANTE

0'1 7.5Ü(! WELLION MEDFINE /
MEDTRUST

WELLION MEDFINE /
MEDTRUST

1 ..2. O ÍQCi- rso orçamentário para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro
de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária n
NC 'i4.01. i0.301 .CC14'E.2.043.339030.0'1.3'i00Gú0 - FICHA 298 - TESOURO PRÜPR10.
Fd' e4.01 .10.301 .004:1.2.013.339Ci30.D2.3(}0GOru0 - FICHA 3iD9 - ES;TAD[JA!.
N' '!4.01.1Ü.301 .OÜ4;:.2.01:3.33903Ü.05.3000000 - FICHA 310 - FEDEF{AL.
NO 14.01.10.301 .0042.2.019.339C3au.05.30QOG00 - FICHA 319 - FEDERAL
N" f4.01.'1G.301.í)ü 12.2.0i28.3'3903ü.01.3100üüü - FICHA 323 - TE.SOUÊ0 PRÓPRIO.
I'J' 14.01.10.304.0042.2.01?'.339e39.05.300000e - F'!CHA 333 - FEDERAL.
N'' 14.01.10.304.Ü042.2.018.339030.01.3100000 - F:ACHA 334 - TESOURO PRÓPRIO.
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CLAIJSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. Os itens constantes em Cláusula 1.1 deverão ser entregues conforme quantidades
solicitadas através de Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho
orçamenrário, ell;tido e e:a-/iê'do') pc-la Se:íetarla de Saúde

2. A r'ilrtir do recebimento da Ordem d= Fornecimento jurl+am3nte com o Empenho
orça Ti:.:etário, a DETENTORA do p-'eço regislraclo deverá entregar o item solicitado no prazo
máximo de 15 (quinze) dias.

2.2.1. As entregas dos itens solicitados deverão ser feitas no Almoxarifado de Materiais da
Secretaria de Saúde, localizado na Rua Alfredo Engler, íl' 219 -- Bairro Centro -
Jaguariúna/SP, das 08:00 às 15:00 horas, sendo que das 12:00 às 13:00 horas fechado
deva(io horário de almoça, mediante prévic cortt3Eo através do telefone(1 9) 384-7-1 006 ou(1 9)

837-2675

2.3. A entrega e
GERELqCiADOFI

transporte do objetcn nâo terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

2.4. E de responsabilidade da DEI'EiqrOR.\ da Ata, a entrega do objeto, sem nenhum ónus
paraoORGAOCiERENCIADOR

2.5. O ÓRGÃO GEREI:dCIADOR não se ol)Figa a contratar exclusivamente pelo Registro de
Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação específica quando julgar
con'/eniente, desde que, nos termos do artigo 15, $ 4' da Lei 8.666/93, seja assegurada à
DETENTORA da Ata a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO IRF:GISTR.Q DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de F:egistro de Preços firmada entre o (3ROÃO (;ERENCIADOR e a
[)E'íçlb1]'ORA terá va]idaae de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁijSULA QUARI'A - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR=
4.1 . 0 01RGAO GERENC:APOR obriga-se a
a) gerenclar a pleserite Ata de Registro de l)raças, obedecendo a ordem de classificação e
os cltarltit3hvos de contratação definidos pelos participantes da Atam

1)) convocar, mediante corr9síJo1ldência, ou outro meio efic.H;
Registrü de Preçosl

Dará assinarem a Ata de

c) conduzir eventuais procedimentos administratix/os de renegociacão de oreços registrados
IJara íitls (Je adecuaçao às novas conaiçóes de mercado, e ae aplicação de penalidades;

ci} i-.balizar. -:quando necessário: prévia ieuriião com os

aas peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl
icitantes objetivando a farniliarização

e) comunicar aos gesto.es aos órgãos
pre:,er'te #\ta de Registro de Preçosl

pari icipe'ntes possívíjls alterações ocorridas na

í) coordena;' a quaiific.'3ção mínima dos respecti\íos. gestores dos ótgáos participantes

g) acompanhar e fiscaliza: o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação
presente Ata de Registro de Preços.

na

2/' l,/
/
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

h) iíiforrrlar, no f)!nz Fácil'ilo dc 95 (3;i'lce i as -q janto à ceitação o:i i'êc do fornecimentos

c:) entrei:;r os itens solicitadcts nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida
pela -J::!cfet8ria de Saúdes

d) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro
de Pteçosl

e) er egar os itens solicitados no respectivo endereço. conforme descrito no item 2.2.1

f) proyidanciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
OfXG.AG JERENCIADOR i'ofeíéotcs às condições firmadas i-iâ presente Ata de Registro de
Pieçui

g) fornecer, seriipre aue solicitiiclo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação
de nabiiitação e Qualificação ctilas x/alidades encontrem-se vencidasl

h) f)rocei' condições que f)ossibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data
da assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl

I'i ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros,
pro\ocados por ineficiência ou irregular-idades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata de Registro de Preçosl

CLÁUSULA SEXTA - [iGS F'RUÇOS REG]STRADOS:
6.1 . Os preços para a aquisições futuras dos itens constantes em Cláusula 1 .1 são: Item 01,
com valor unirá.to R$ 0,18 (Dezoito centavüs} e total de R$ 1.350,00 (Huna mil, trezentos e
cin(4ueiltê' reais); '3 ]ic,m t]2, com x/alar unitária R$ C, 'i i3 (Dezoito centavos) e total de R$ 450,00
(Quatrocentcs e cinquenta reais), ofertados como lance final pela DETENTORA, devidamente
âprovatJa pejo ORGAO GEREiyCiADOR, perfazendo um valor global estimado de R$
1.81)ü,üü (Hum mil e oitocentos reais).

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no rnesrrlo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como
tarrlbérn os lucros da DE'rEiTORA..

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENT'O
7.1. f\las entregas dos itens soiicitados através do emp-enhc orçêimer)tàrlo realizado e
8ilc8mlnh8do a l)EI'EN'FORA da Ata. a mesma emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual
será rubricada pelo Secretário de Saúde, indicando o quantitativo do objeto entregue e o
número clo empenho orçamentário.

7'.2
da

í)everá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o nt)mero do Pregão
.[a de Registío de Preços e do empenho orçam3ntárie.

o numero

F.2. 1. .A i~lota Fiscal eiotFórltcâ (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte endereço
eletrâ!-} ! t:o : ç1111Uslçg]@ ]êgua ]:itJ111êL:$]2:g.çzjCJ!

7.3. Deverá ser ot)rigatoriamente indicada na íqota Fiscal, número da Agência e o número da
conta l)arcaria do Banco do Brasil a S/A. a qual serão efetivados os pagamentos
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7.4. anão será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
biot.i Fis. ai Eles -3lica

1..(US.J '.A OITAVA - RESCISÃO nA .ATA !)E REnal$TRO DE PREC:0S

8. = ,'- ,\la de Registro de Preços poderá. s3r rescirldlda, ou cancelada, de pleno direito nos
casos de:

8.2. Peia ADÍMil-.liSTRAÇÃC). quando

8,2 4 [1ETEN']'ORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

2.2. À [-l:TENTARA não formalizar a Atn de Reqistro de Preces c.u não retirar o instrumento
oci tlx/81':HE© no prazo estabelecido, se a Adiriinlstração não aceitar' sua Justificativas

8.2.3. Em qualquerdas hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4. C)s pi eços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

8.2.5. POr iâ:

\dr"inistraçãol
.es -Je interesse pCiblico devidamente Motivadas e justificadas pela

a.;1 6 .i;empre (]ue ficar conslataclo clt,:e a [IE'fE]]]'GRA da
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

Ata perdeu qualquer das

8.2.7. A comunícaçãc do cancelam-unto do preço registrado, nos casos previstos no subitem
será feita pessoalmente ou por corresporiaêricia com aviso de recebimento, juntando-se
comorova'lte aos autos que deram origem ao Registro de Preçosl

8.2.S. Na caso de ser ignorado, incerto oi,- inacessível o endereço do fornecedor, a
cera única;ão será feita por 9ublicoçào no Diéric Oficial do Estado, considerando-se cancelado
o p!'eço registrado a partir da liltima publicação.

8.3. Pela DETENTORA. quando, mediante solicitação por escrito.
:npossibilitado de cuí-nprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

comprovar estar

8.:3.1 . A solicitação dó DEI'EldlORtA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Adrrlinistração a aplicação das penalidades
previstas t\esta Ata ae Registro de Preços, caso r\ão sejan-i aceitas as razões cio pedido.

ó..+. ,a. /\drninistraçóe, poda;'á, a st:u ci-:iénc, convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do edital pata assuEnirem Q objeto da Ata de Registro de Preços. desde
:iue corlcerden1 3.1i'l G 'fot.-.ecirrtcHto nas condições propostas pela DETERITORA

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:
9. 1. f)or Jesctimprin!ente .le c;láubulas e:i:tal:ci s . -l f:«ala inexeciição total ou parcial da Ata
Rt::gistro de Preços, .'l [j:TEliTOR:A. po-:lerá, garaíltida a defesa pré'/ia da intei'escada no
3sf,?ctvc' prc:cesse-. sofrer as seguintes per;3lid.?des, de ei=ci':lo co:n a g:avidade da falta, nos

tel-rr:o: dos ans. 86 e 87 da Lei Federal l)'' 8.666/93 e ürt. 7' da Lei Federal no l0.520/02

9.1 . 1 . advertêrlcia, se=xlpre que fc,t'erra cor.siat clãs irregLilarldade:
as quais !ent'-a .a ü=TEl:TARA cer.corrido dlrelarr.elitêl

de pouca gravidade, para

4
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g.1 .2. multa, nas .:eguintes sitLiações

9.1 .2.1 . de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada, até o
lrJ' (deck ']o) diê .=3ríi( f. do pt-nSC, ê,p3'o o '41..3 .] cr'teíil .Jc. eRGÃC\ GEREI'çCIAD'3R, poderá
.er :.i]c.a .]a a r-'-uità pc'í iíléxêcu ãü e Olül-.üvldü o cà.lc,éiãiilento .:ia Atam

9.': ..:!..; . de 1 % do valor da Ordem de Forr.ecirl'icnca, por ala de atraso injustificado em realizar
o fornecimento, até o 10' (décimo) dia cora-ido do atraso, após o que, a critério do ORGÃO
GERENCIADOR. poderá ser aplicada a multa por inexecução e promovida a rescisão
unilateral cia Ata de IRegistro ae Preços com o consequente cancelamento da mesmas

9. 'i .2.3. de até 30%(trinta por cento) do valor da inadimplência, em caso de inexecucão parcial
c u total a,] fora(}clmeiito Oli ( É- .ir.)scl rrl])ri.'.}cr.ti (-o qt.ê-i(]-ier cláusula solta:í,:la, hip(5tese em
blue se-á iSfetivâdâ à i'escisão unilateral rJc corTEi'3tc com o consequente cancelamento da Ata.

9.2. suspensão teiTlporária de par'ticipaçáo e'n licltêição e impedimento de contratar com o
rMunicípio de Jaguanúna. pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

gp.3. declaração üe inicloneidade para licitar e contratar corri a Administração Pública, na
hipótese de praticar fitos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo inidõneo
oy cometer fraude fiscal ou apresentar doeu:'ner:to falso

).4. ixlos casos ae declaração de inídoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração: requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida se 2 empresa ressarcir o Município pelos
prejliízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
juaicialrnente, ou descer:tapas dos créditos dz} D=1'ElqTORA

9.6. As penalidades previstas de advertência. suspensão temporária e declaração de
iüidonoidêtdQ poderão sef aplicadas juntarrteitEe coíít as muitas previstas no subitem 9.1 .2

/. As penaiiclades previstas rios\8 ciáusuiâ têm caráter de sanção administrativa, não
oxlíTiiltdü a DETER\iTGRA de rep.orai os prejuízos que seu ato venha a acan'atar ao ÓRGÃO
GERENCIADOR.

9.8. ca oescumprirTte11to parcial ou total. oor uma das partes. das obrigações que lhes
cora'esportdam, não será corlsiderado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
ce ca:lo fortuito GU (ie t:orça rnalor, dQvltlâHcítLO jl.lstificados e coar-i)i'ovados. O caso fortuito.
o.t cie força rnalor. verifica-se no fato necessário. cujos efeitos não era possível evitar. ou
imoedir. rios termos (Jo parágrafo único do art. 393 do Código Civil

CLÁUSULA l)ECltüA - RESCISÃO:
i C). l . .A iltexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades
antena'mente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
üos rriotivos enl..mel'anos no ai't. 77 e 'r8, da Lei llc 8.666/93

).2. ,\ rescisão (]a A.tEt (.le fqelyist--o de f''roço:
deiineí3clas na adl. 7g. aa Lei ri' 8.666/93

poderá ,e dar sob qlialquer d;3s formas

à
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l0.3. Se a rescisão da aves-ça se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do
art. 78, cla Lei no 8.666/93, a DETENTORA sujeitar-se-á, ainda. ao pagamento de multa
equí'./dente até 30% (trinta por cento) do valor estimado da Ata de Registro de Preços

L.;*L .31J! .A DÉC;MA PR:ME:RA - DISPG3;Cõ[3 GERA;3
l .l . .ü. [' :TENTARA será: a t-n]cí' rPspansáx/e] ar;a con' os seus empregadas e auxiliares,

rlc * 'lí concerne ao currlprimer-tc Ja l3gislaçào trabalhista, previciêt-teia social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas do trabalho. previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-

97t3. (io h/iinisEério üo írabaltlo). sendo que o seu descumprirnenio poderá motivar a
aplicação de multas por parte do ãaüÁo GERElüCIADOR ou rescisão contratual com a

f'iicüçáo aas sarlções cabíveis.

i .z. A, rDRIENICIRA assurlie irltegral respons11bilicl.:ide pelos dan)s que causar ao ORGÃO
L êHE l(:lAbOR ou a terceiros. por si ou poí seus sucessores e real-esoRtdntes na entrega
cio uüJato cor[trata(to, isentando o OkGAO (fERi:NCIAt]OR de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência dos mesmos.

1 .3. A lJE'íEN'íC)RA. é responsável direÍa e exclusivamente, pela entrega do objeto. danos
e prejuízos aue ele venha direíamente ou indiretamente. a provocar ou causar para o ÓRGÃO
(i=REi\lCIADOR ou para terceiros, isentando c. ÓPnnÃO GERENCIADC)R de qualquer
reclanlac;io aLle possa sL!-gir ?rP d {;\)I'FêFici dos rnesr.l-)s

(.\ )k(iAO GÉIREllCiADDF: ''enerva-se Qru direito (]e f)at'alisar ou slJspender a qualquer
tempo a e'ltreçia do objeEo oeste. nlucdiante o Íiagamelito L)nico e exclusivo daqueles Já
e rltreg nes .

1 .5. O ORGACp GEI EhJCI \í)C}R tese-rv.]-.se td-QbéH'i c düe-tc cle recusam G objeto entregue
a i ílãc aten(ier ás especificações, ou que sejam considerado inadequado pela fiscalização,
os quais serão iepustos pela ÜÊ'rE11ql'OfiÁ, at, suas .=xoinsas. sem rlenhum ónus para o
0R(lbdiü .3;:FtEif í::iÀ.1)0R.

'11.6
tc)clãs

13E]'E.tü'fatia obriga-se a r-lariter en- coill})ê.libllidade com as obrigações assumidas
!s condições de habilitação e qualificação exlgiaas na licitação.

4 1 .7. Aplicam-se .3 esta Ata de Registro de P}'eç;os as disposições da Lei n' 8.666/93. que
reçlt:lamenta as licitações e: contratações promovidas oela Administração Púbitca

(;L/àUSULA DÉCIMA SEGIJNDÂ - l)A Alq'l'!(;DR UPCÃO
z.'l. r:dt.= ÍI caxecuçãü deste contrato, rterikiuma das pares poderá oferecer, dar ou se

ccrrprometer a da: 2 quem a'ler cLiP seja, OLI aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que sela. '-a]] o por cc,ítt8 pr.5pí;;à quanto poí iRtc:-i':'lc(]io dc ü iE:'em. qualquer f)agi mento, doação.
cornpe:isaçàa, 'r=-li3Sên$ f1113rrc3lfds cu be.'leflcios de qualquer espécie. seja de forma direta ou
ndireEa quanto ao objeto desta Ata de Registto de Preço, ou de outra forma a ele não relacionada,
o qi.ie clc:x/e :sor ouse:rv::do, ai-'idí\ pelos çlesto!'es s fiscais. sob as p,:lias da Lel Federal n'
'[ 2.8'1fi/2ü'] 3, r.:gularr]eníadt] r]o )/l] Enicípic; c:c} Jag.arit].aii pele. [ ecreto ':c 3.655/2017

--.l.p\.J3'.;!.#\ =,:'=1'J: . \ 'i'E:lêf: l::flJ'\ . TCil..ErkJLN(;il.
)e :;uaiquei' dus pz,!'t::s, elll l;ertefício (ii: (

lit: s.11'./â:'teia 'l::, todc: -:t;
f)rogos {i,cil -3e sc;uE .'-ne-:.o$, t;

-l..i l:.i'=.1.jclic:3t' esí;es i'tleÍ;in ic;.
t.3al-iuí-na tol-eíância houver

:s, ccl l;ertefícic.} (iia outréi, i)e:r'.aitir, mes;:nc que por omissões, a
n pad:!, :le (:ualquer .:los itens € c.:nciiçõcls detsta Ata de R-agistro de

ri;tti) .-là'= pc«J-::r.íi 'lb-cear, des,onerar Ob -:is q !a'll!.ie:' fot-rra É3feEar
:;íalClçõc1:3, os {.lui3is l)c:üraneceíão In:alterados, corno



+} i.Í.y '.' f

© :ofle:(19) 386:r 3825/ q757/ 9792 / 9801/ 9707 / 978C
V.W)eS!!y%!gQçg;:.i.agLnrÜ.CP..$ o.aov. br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:
14.1 . Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ 1.800,00
(Hum rali e oitocentos reais), para todos os efeitos legais.

;l.,:-.L' ')IJJ .A í)EC:h.q Quer: :'.q - V:uÊINCI.'.:

R.' . :s+ . Ata de Registro ]e Preç')s x/igor.çrã pela período d:a 12 (doze) meses, contados de
sl... ; :: .ítatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
i6.1. i'Ja qualldaae de ÓRGÃO i3ERENCIADOR e ÜEfEN'l'ORA. assinarão Termo de
(;iência e i-notificação, conforme Anexo IV, relativo. se foi o caso. à transmissão deste
Prc=üsso perante o Tribunal cic Contas do Estado de São Paulo.

L/4üüUI..A dÉCiMA SE'íli\rIA - F'ÜiiC)
i . ce'yert} as partes o Faço oa Coírlarca ae iagtJariúí)a, Estado ae Sáo Póulo. onde serão

prcpue.Las as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços
renunciando expressamente a qualquer outro, formais privilegiado que seja.

por assim osiarorí' just?ts e t;ontiutadas. as partes, i)or seus representantes legais,
as.sl':aín 3 p'esente #'ta de Registro oe Preços, erl' 02 folias) vias de igLJal teor e forma para
L:in se e iutidicc efeitc:, perante as EostorHLrihãs abatx(.-assinadas, a tudo presentes.

laguariúna, 24 de setembro de 2018

{

EDICOS EIRELI - ME.

PnfeRuía ü Mundpio de Jaguanúna
Rafael Belluco Guerrini
Assistente de Gestão Pública

Preleitun da MuÚdpio dejaguu'iúna

J L
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ópio de Jaauaríúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 123.$ - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Forte: (19) 3867 9825/ 9757/ 9792 / 9801 / g707/ 9780

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

})Rnr;.qO PRESENCIAL N' 112/2018
/';.tâ üe Registr.) í:r- c i'':-l; ]s ll' 219/2P18.
)bJ ;...: Fornece-iieiiiü evéiittiãi e P icê;ãdcp de iüàíéi ia: é iülsliiüos liüspiia;ares. - !tens:

OI'.:i.':Ã ) GERENCIADOR: PREF;EITUHA DC f.áUI,ll:frIO BE JAGUAF:iÚNA.
DETENTORA: TETHI COMÉRCIO DE ARI'lüüS i'vlÉí)ICES E 0FiTOPÉDICOS EIRELI - ME

L,

Na qualidade de ÓRGÃO GEREI\iCiADOR e í)E=1 EISfC)RA respectivamente, do Termo acima
identificado. e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
pqr: fins de irtstrucão e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
cuRiüanhar tocos .)s E=;'i.s c;: :r.d'Rija à'i fnOCPS3J31, alé julgarnenio fir-al e sua f:-ublicação e,
e !uí o caso e dú rlosso interesse. pata, no&; prazos e rias íor:nas iegeis e regimentais, exercer

o ] ,'eito da defesa, interpor recursos e o mais qLJe couber

outrossim, declaramos estar ciente, doravante. de que lodos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada. relat:vamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do E:soado, Caderno do Poder Legislativo, parte ao 'i'nbunal de Contas do Estado de São
PÍaUirJ de conferir.idade cora: o F3digc gü da Lei C;ompiementar n' 709, de 14 de janeiro de

]9.{ iniciando-se, a p?rtlí de ,3t:táo, 3 contagem dos or3zos processuais

Jaquariúna, 24 de setembro de 2018


