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Procedimento Licitatório n' 056/20lg
Pregão Presenciam' 039/20lg

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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a-) Pregão Presencial n' 039/201 g;
b-) Procedimento Lícitatório n' 056/201 g.



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

l H H m=%B;==:!:=«.
4.1. O ORGAO GERENCIADOR obdg,-se a. O ÓRGÃO GERENCIADOR:

os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; '
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e

Regisb) cotro cerPreediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

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

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes obietilranH - '--.:-: , .
Qas peculiaridades do Sistema de Registro de Preços ---''' ''-'J'""-'-uu d iórrlílianzaçao

presentee) comutAtar aos gestorespdos orgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantesl

g) acompanhar e fiscal zar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA-
a)assinaraAtadeRegistrodepreços' ' -v--n.

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimentos



d) prnçoer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1
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g) fornecer. sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco\ dias iiteis d-- ---.-' .
ue riaollltaçao e qualificação cujas validades encontrem-se vencídasl -o, vvuuíiierlLdçao
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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SÇÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

da Ata de Registro de Preç na Nota Fiscalholetrõn cantárioe) o número do Pregão
o número

7.2.1. A Nota
eletrõnicos: encaminhada aos seguintes endereços

para

7.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o número da
conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Nota F scal Eletrõnica. efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

iH:H :$ UT li l$iÊãBSH) :
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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;

u.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;

Administraçãrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata --- -.. . .
çurialçoes ae habilitação e qualificação exigidas na licitação;' 'a }..'cíucu qualquer oas

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossíbilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

Página 4 dc 9
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9.lql aadvertência, sempTOque foncorcon datadas irregularidades de pouca gravidade, para

9.1.2. multa, nas seguintes situações:
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judicialmentetas delÍcontadas dosreréditr pracesso Ncitatório, cobradas administrativa ou

inidoneídade 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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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

delineadas no artigo Atdade no 8 tro de .Preços poderá se dar sob qualquer das formas

l0.3. Se a rescisão da
artigo 78 da Lei n'
equivalente a 30% (trinta por
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1 1 .5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1.6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93, que
regulamenta as licítaçoes e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, ll dejunho de 2019

PREFEIT

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete
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TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Pregão Presenciam' 039/2019

ORGÃO 8ERENRA:oE PURNFEnuRA DO MUNiCÍpio DC JAGUARiÚNA

absorventes - item: 08. eventual e parcelado de fraldas geriátricas e maxi
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação; anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, ll dejunho de 2019

gE$!QB.DQ..QBg:4Q/eNTloADc:
Nome: Mana do êài:i;lo de OI ve ra 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, no 1215
E-mail i"titucion;l: :s. -o« b,
E-mail pessoal:
Telefone(s} (19
Assinatura:

Centro, CEP 13.910-025



Res

Nome: Mana Ei;iiiia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Assinatura :

13.912-464, Jaguariúna
yg!:!y111g:gP:gQV.br

SP

Pele..DETENTORA:

Nome: Sérgio Eduardo Guerra da Sirva Júnior
Cargo: Sócio-Gerente


