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Procedimento Licitatório no 056/20lg
Pregão Presenciam'039/2019

JAGUARIÚNA, com sede na Rua Alfredo
A PREFEITURA
Bueno, no 1235

DO MUNICÍPIO DE

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
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a-) Pregão Presencial no 039/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 056/201 9.

?bÁLBULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

lltB 3,gela,â=wu.!J,3ÜããÊÜ;.f?:w.:':l'g::=

2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

m:i2,:Bil l UES$g:lW HZ llEEglg
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GEREblCIA DOR-
4.1.00RGÃOGERENCIADORobriga-sea ' - ---- '"v--.

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

Registro de Preçosl nte correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidadesl

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiariza''ão
aas peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl ' ' ' ' '''----'''''-v

presente Ata de Registro de Preçoslrgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes
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presente Ata de FRegistro de Preços ente das condições ajustadas no edital da licitação e na

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETEbITnoâ -
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl - v- ~"'

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

pela Secretariatdes solditl dos nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

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

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1

UEl#za.sgaãw is g g: Êsg:Ê;'in='='H5HI'T*;'='uii.?'ig

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem..se vencidasl
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação

lãE IBãlUIH g$ü : u: u!:ú: n
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

SÉHgHiZEL=R= n: : =:sH:=ã;l Ji*:!T n.xl:=
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Prendo
aa Ata de Registro de Preços e do empenho orçamentário'' ' ---- - '' ' -''ua'

o número
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hada aos seguintes endereços

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

7.5. O pagamletrõ Scaa efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

IMIEW :!:H'.TE$H 3iIIãIÊÊ E EW::

9jÁVSULA ORAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
casos dea ae Kegistro de 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 sua justificativas

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

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

Administracãcrzões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pelaAdministração; ' '' ''------- ---v""Quão

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

da Ata perdeu qualquer das

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

as qu9.1 1 advertência, sempre que foremrconstatadas irregularidades de pouca gravidade, para

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

1:1il&gdã H GUIE E !mJ:i':if.: !:â*
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judicialmente,asu selÍio'naçlas o seréd to processo licitatório, 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.

admindo nr--'es previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa não
GERENCIADOR ae reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao C)RGÃo
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:
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1 0.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

lljà:11B:l E 51H T llnn:\!nlgá'.s=!!

1 1 .3. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a entrega do objeto deste. mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues.

g8$g'ãaiai=rE'gis3i#sH u$Hçz
1 1 .5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obriga''ões assumidas +
as conalçoes de habilitação equalificação exigidas na licitação. ' ' 'u-y- -uao vuao

11.6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei no 8.666/93. que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

SÕU:I!!A DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃO
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reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, ll dejunho de 2019

>

RG N' 30.454.994-0 SSP/SP
CPF/MF N' 338.229.978-03

EPP

Assistente de Gestão Pública

PrefeRun do MuÍudplo de Jageanúna l.uciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Públiu
Prefeiün do Município de jaguariha
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TERMO DECIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

8HU}.T%E'igE'aUgE gã HHÊT',.. - ".

OB. ETO. Fornec mento eventua elparcdosdo de fraldas geriátricas e maxi
1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

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

Jaguariúna, ll dejunho de 2019

Nome: Mana ãi'Õãi:rrto de O ive 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

Assinatu ra :

Centro, CEP 13.910-025
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EglQ..gBgAQ.GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP
E-mail institucional: secretariamariaemilianene
E-mail pessoal:

"..Telefone(s): «19) 386
Assinatura: \.A-- (l=.........Ç.z(....t .J/'.,?' ,,Z

13.912-464,Jaguariúna SP

/

Pela DETENTORA:
Nome: Thiago Correa Rosa
Cargo: Sócio Diretor
CPF: 338.229.978-03 RG: 30.454.994-0 SSP/SP
Data de Nascimento: 26/02/1 985
Endereço residencial completo: Rua Antonio Luiz de
São José, CEP: 14.098-010, no Mt:lÚcípio dF\Ribeirão
E-mail institucional: contratalicitagóesdkrná dom .br

@$ [.E:Ull'n'àr:*: : 7 1
Oliveira, n' 240, Bairro Jardim
Preto, Estado de São Paulo.
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