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GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

l RH m=nHm.=:::::;,;
1:*"""';'#=:#= " '"'' """'"":

: .f..Hg:g.'E,:lS:EsB.:T5H=..:: :='... ..
Reb) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

'' -.2,=Hã$nftiH:'àJ=HHE ::=='::::HJg. T=U:TZ.':..Ug

fama iarízaç ão Uasdo cuecessario,dorgvia reuniãoecomo os pil:tantes objetivando a

e) comte lcar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 7l+i3{1ições ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dci~ órgã(:) participantes;
f

2



deJa
Rua Alfredo Buono. 12ento

z'

y.griuna

icitaçom na hresenfisAtlizar Oecumplrnento das condições ajustadas no edital da

:lU::l-f,ei'=RLE=.2TE«."; " """"«:

fornecirnentolno prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

c entregar os itens Solíceados eos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

d)abre Rer os o de confosme especificações, marcas e preços registrados na presente

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.

= =-.? .aã# a'E:êB..h,g'lEIEU=' ;f'::Ê.êg.Z"iP::á!;.::

gà ;l :; UE HE;?!':U%;.Z.F=B;=ÊIH=. *1:i:::Z :Ê.~,;';,

h) ta da rssindlçoes a presentbi item o atendimento das condições firmadas a partir da

H:l ãHEEilHBÊB u'E'ez=,ãfs;;

gi E$ :iÉIE:=lz:Eã:;r ::!ã 11

u =sn:;=l$El?l#4%.s'y!'i=:E .:
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ncaminhada aos seguínía s endereços

número da Ata de Registro de Preços, bem como a descrição dos itens.
7.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõníca (NF-e) o número do Pregão, o

ãyn=;1:1::ü;=L==m==E'k!:,i : ;l::.=nm'$

7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança

apresentação danNots Facaf Euadõniaté o 30' (trigésimo) dia posterior á data de

CI.ÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos casos de: egistro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

o DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
justificativas valente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Regístro de

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos l:jfatiqdos pelo mercado

Administraçrazões de interesse público devidamente motivil(jas ;)justificadas pela
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8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu ----'-... . .
çuiiulçoes ae Habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol ' ' -vcu qualquer aas

iiÊâH ã$BRHã :lFllb Hlgn
IÚHSBSZláT:ll UCl:wm::üm.;:
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

l$1ÊliWã$ m:H g :
111 HglE gUGl; Fl:BEl:l

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

::J ;::SÍT:ã;EWiêH; 8Er=:=f39?,:i:U:ll;~'; '' -'-'; ,,;":~;~..
9.1.2. multa, nas seguintes situações

# ): 1111; =='B==âf.ll=i18
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Ú ÊXÊH TE]Hl: iFHq:lE6
9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
rviunictpiodeJaguariúna, pelo prazodeaté05(cinco) anos; ''---- -"a'a- ',v---u

IFiÊl:Fim;.3:11Hlgül*Bcom a Administração Pública, na
a, comportar-se de modo ínidõneo

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA

cobradas administrativa ou

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1 .2.

ãdy=:$9:$*iã PE::;F'Tv:;5:.:;8:'= =:':sr!'ãu;u,-::

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

llilÚ % UHl:lR H HH :i is
l0.2.eA as noaaortda9Ada deiRegí.666/de.Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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llM$gH â ã ã
11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, 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.

SfuP.gl-+ 11Élc-" s"u~" - " "~',-""upçÃ'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:
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HBIH:lRB'â-VIGÊNCIA:

Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

Hi: iiiiRã&18hEm3slUiiRli
H$3$E3:;;:Ht:Fl$ $:1H:HllR IB

Jaguariúna, 13 de novembro de 2018

nete

ZIÇ:ÍAa:: Q..,u

CPF/MF No: 288.902.688-40

:
ME

Assistente dc Gestão Pública

Prefeitura du MunrçfpEO diJ J3guanúna

Esther Lana Vieira
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariune

8



deJa
Rua Alfreda Bueno, 123

z'

uariuna

TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO
Pregão n'140/2018

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

si=g'!:p::5:=s'ó=' Él:Ê#'ilbl:!HR'g:,; «, "-.'"" .. "-';*.
z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

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

b) Se foro.ca.se e de nosso interesse, nos prazos e nas formas le ---:. ..
exercer o Qtrelto de defesa, interpor recursos e o que mais couber íegímentals,

Jaguariúna, 13 de novembro de 2018

Nome: Mana ao \.,armo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho,
j!-m'jl instit«i«al: gma:adm@@-;.i«; "
E-mail pessoal:
Telefone(s):(1 9iãêlã7-2424
Assinatura:

n' 1215, Centro, 13.910
lov.br
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Res

Egla9BgÃg.gERCNciADon:
Nome: Rata de Cãi;ia Maga hães Dias
cargo: Respondendo interinamente pela
RG n' 18.162.569-69 SSP/SP
CPF n'107.734.898-35
Data de Nascimento: 15/07/1
Endereço: Av. dos
de Vasinhos, Estado de
E-mail institucional: secretariar
E-mail pessoal: Hariaemiliai
Telefone(s): (19)
Assinatu ra :

Secretária de Gabinete

'4-170 no município

Pela DETENTORA:
Nome: Ana jaula Campos Araújo
Cargo: sócia/diretora
CPF: 288.902.688-40 RG: 33.226.579-1
Data de Nascimento: / /

3ã:l ,'E:Í=u

Assinatu ra :

. Bairro Parque
São Paulo.
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