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a realizaçãodem deega ecimento estará sendo indicado o produto, a quantidade e o local para

;iÉ=Z:=E=;::::;; =u=;:= =:u=: =:.===',=:;,=
quais er õnga e Oaranspone do objeto serão de total responsabilidade da DETENTORA, sem

« n"
4. : ." ' ójÍUoOUmTA ;::3:)BmCl:çõ"' D' ÓR'Ã0 G««'NClmo«:

a) gerenciar a presenteação de Keãlss pede partos' obedecendo a ordem de classificação e os

J convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro

n:==ll:Ur: ;:B=;!:::;m::8:;'-,'.;,
: :i: u :í:;:=.Ê..:. :i'.i:==:=.1:=:1'=11,,:,,;.
eJ comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

g) acompanhar e flq.,l .,., . .ma dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

presenteg) acompanhdr e nscail:de o reçmpdmento das condições ajustadas no edital da licitação, :a

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

b) infomaar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fomecimento:

:::== n=:'a...., --"" «','.:«:'" « '-''« -. '.".':"':.:l'l=ll=1'=:1,
d)eçoq cer o item conforme especiÊlcações e preços registrados na presente Ata de Registro de

e) entregar o item Solicitado no respectivo endereço, confomle descrito no item 2.2

Hüí=magsuT=.=J:i:: ü n:=j=:'s==:. '=%H:i:.l:

hábil tação' semprÊque Solicitado, no prazo máximo.se Oenc das:) dias úteis, documentação de

assinatura da plçeoes que possibil tem o atendimento das condições firmadas a partir da data da

ãS==B:S=SgFn.="====u::

)
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Prefeitpr4 dQ INlppiçípio de Jaeuariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo BuCHo, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027

Fode:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

R$ 21,78(vinte e um reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 108,90(cento e
oito reais e noventa c:ntavos); ofertados como lance Hlnal pela DETENTORA, devidamente
aprovados pelo ORGÃO GERENCI.ODOR, os quais períàzem o valor global estimado de R$
12.642,05 (duzentos mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)

6.2. O preço referido acima é Êlnal e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
DETENTORA

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7. 1 . Na entrega do item registrado, a DETENTORA emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a
qual será visitada pelo(s) Hlscal(is) da Ata e enviada ao Secretária de Juventude Esporte e Lazer,
para conhecimento, atesto e rubrica. ''' '' " ' -----''

7.1.1. A NF-e também deverá ser encaminhada para o endereço eletrânico' T

Qte.

7.3. sOs pag da].lota Fiscal Eletr6nica.até o 28' (vigésimo oitavo) dia posterior à data de

'4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da
'-s'" ro aa conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados os

7.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

:t4USULAPITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
casos de: gistro Qe Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos

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 suajustiÊlcativa;

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

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
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uariúna
Departamento de Lia;;iã=; e Contratos

Rua Alfrcdo Bucho, 1235 - Centro - Jagu8riúü8-SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786
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habilitaçãoprq qliÊicaçar contidas na licitação; TENTORA perdeu qualquer das condições de

ÊilÜ lil;l f t:n:: mn : {:
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impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar

S;Ê.ât :n;ut:l?:ãb:l!:(hB!=.njÚ
CLÁUSULANONA--PENALIDADES:

IU. 1.1 . Convocada dentro do prazo de validade da Ata de Regis '''" quç.
retirar a Ordem de Fomecimento, nas condições por ela ofertadas o de Preços não aceitar ou

Registro de Preçda dentro do prazo de validade da sua proposta se recusar a assinar a Ata de

1 0. 1 .3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

quem 4. Descumpnr os requisitos de habilitação, quando apresentar/preencher "Declaração de

:: =.:nn$=.ya=;=::==s=::t, =:q.f H:lqm mr E:H'
i::::::=S:u: mn: =:=n:=:.. .: =: : ll ;==lll=

l0.2.2. Comportar-se de modo inidâneo ou come'-- ':- ' - .
iU.2.3. Apresentar documento falso. vv"-'.'ui udUQe fiscal; OU

=:;::UTUTS=:=.:'::=g ;:=ÍS=U=:H::lU=XU:=,
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l0.3 .2. Multa, nas seguintes situações:

l i: $1 iu l !:,:=:

0 3.3. Suspen;ao enlporáría de partieiaaçilo em hc tação,e impedimento de contratar com o

$i! $1 FRUI B :un ::

judicialmente as descontadas dos créditos da Detentora strativo, cobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no Subitem 15.3.2.
l0.6. As penalidades previstas de advertência, Suspensão temporária e declaração de

nn.:=U:==:= .=%:t;:'.Z.=;h':;U:=::T=h":

CL.AUSULA DÉCIMA -- RESCISÃO:

:liH J l lr l::'==m:u:
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1 0.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

Z llÜXH?l=UUIKãã ilÜl= ':=

todas as cond ções de hábil taçãse a manter em compatibna ade com as obrigações assumidas,

=i.=:tc='?ii.;= ::.=,13n.=.=:=.=,':=:=ã 1;:1.:,* """, '"

.}= i:;'==:=;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA:
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auariúna
Departamento de Licitações e éi;ntratos

Rua Alfrcdo Bucho, 1235 - Centro - Jaguariúnü-SP - CEP 13910-027
F'one:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

r

sua assinatura.sua assinatura. de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de

=ówn' u:m :m::m:Wl:l=h::
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -- FORO:

H i :i :i H E13X:l :::ç:n

=::iá=,:: .ni: ÜEÜ% T:
Jaguariúna,02 dejaneiro de 2019

RG n': 33.744.631-3-SSP/SP
CPF/MF: 348.285.558-70

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prelblura do Munidpio de japariúna



aeuariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfiedo Bueno, 1235 - Centro - JaguRriúna-SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

TERMO DE ciÊNciA E NOnFiCAÇÃo

PREGÃOPRESENCIALN'056/2018
Ata de Registro de Preços n' 318/2018.

desenvol Fdosecnn SeoEL. camisetas para professores, íüncionários e alunos dos proletos

Lote 1, composto pelos Itens: 1, 2, 3, 4 e 5.
Lote 2, composto pelos Itens: 1, 2, 3, 4 e 5
Lote 4, composto pelos Itens: 1, 2, 3, 4 e 5

Orgão Gerenciador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE .JA Gll A Rlt'rxr -
Detentora: Ludi Sport Artigos Esportivos Eireli . ME '''x---u--"-

\

Jaguariúna,02 dejaneiro de 2019
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rafael da Salva Branco

CPF: 3Cargo: Secretlano Municipal de Juventude, Esporte e
RG: 55844550-0
Data de Nascimento: 07/07/1 984
Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda
Vargeão, cidade Jaguariúna/SP. '

:liglliilH8iUm
Assinatura:

Lazer
N

no: 2035, Bloco 14 -- Ap.44 -- Bairro

Responsáveis
PeloÓRGÃO
Nome: Mana Emitia
Cargo: Secretária de
RG n' 22.552.439-g SS
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: l
Endereço: Rua
E-mail institucional
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19)
Assinatura:
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Pela DETENTORA:
Nome: Eder Gerando Alves
Cargo: empresário
CPF: 348.285.558-70 RG: 33.744.631 -3-SSP/SP
Data de Nascimento: 15/03/1 986

E.mail in-' -dencial completo: Rua Campinas, Ro: 85, Jaguariúna/SP
E-mail pessoal nai: alceu«!adjcontabilidade.com.br ' '" '

1:1 : 1 :o
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