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GERENCIAega e transporte do objetol:hão terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

BEg:;$nftiHE':.plZHH= ig=!'::::HJ5. ==UITZ&mgg:

fam l arização Uando cneaesaaris doreviêZeurúãoe com oe lirc:tantes objetivando a

resente lcar aos gestorede Oseçoslos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:
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, quanto à aceitação ou não do
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presente era de Registro de Preçosl esp ;pificações, marcas e preços registrados na

e) entregar o(s) item(ns) Solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em Cláusula
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hada aos secÓiptes endereços
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Corità Poupança.

apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica. .
7.5. O pagamento será efetuado até b 30' (trigésimo) dia posterior á data de
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.21 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
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Ê.2 3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

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

Administraçãolões de interesse público .devidamente motivadas e justificadas pela
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para as quais tenha a DETENTforem Co:élatadasrntameate:ades de pouca gravidade.

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:
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judicialmentltasuseraoontPdss d regu artprocessoTENTtÓRA. cobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9. 1 .2.
9.6. As penalidades previstas de advertência, Suspensão temporária e declaração de
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CLAUSU.LA DÉCIMA-RESCISÃO:
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delineadas no aN. 79. da Lei no 8.666/93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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GEFiEIUCIADOR de qualquer reclamaçlãlo que possa surgir em decorrência dos
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Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
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Jaguariúna, 24 de maio de 2019

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Municípb de jaguariúna
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TERMO DCCiÊNê.iA E NOTIFICAÇÃO
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OBJETO: Fornecimento eventual e panelado de medicamentos

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Item: 3

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

os e nas formas egais e regimentais,

té seu julgamento final e consequente

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

PelisãQ

RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Assinatura:

Centro, CEp:13.g10-025
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Nome: Mãria
Cargo: Secretária
RG no 22.

CPF no120.339
Data de
Endereço: Rua
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

SP

Bela..DEIENTonA
Nome: JoãÕ'E;r os
Cargo: sócio
RG n' 7.773.986
Data de
Endereço
Cond. Saint Gerard.
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone:
Assinatu
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