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1.1. Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos
quantidades e marcas/laboratório abaixo mencionados: conforme especificações
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z.J. A entrega e
GERENCIADõR transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
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Registro derpmeoiante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de
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d) realizar, quando necessário Previa reunião com os icitantes objetivando a familiarização
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:

g) acompanhar e fiscalizar o cumpr mento das condições ajustadas no edital da licitação,

acjUYÊ:J-:j!=U;Eâ:='EE«.": " """"«:

fornecmento;no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

cmeidaegalr os crensrisollcitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

de Rd) fomecer os itens conforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.
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h) assier ülra lçoesesenpossibiiitem o atend mento das condições firmadas a partir da data
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nhada aos seguintes endereços
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentação danNots Fiscel Euado iaa 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2 1. 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 regístrados se apresentarem superiores aal praticados pelo mercador
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Administraçrazões de Interesse público devidamente 'motivadas e justificadas pela
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para as quais tenha a DET qNTforem constaiad dírirremearidades de pouca gravidade,

9.1.2. multa, nas seguintes situações:
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CLAUSU.LA DÉCIMA - RESCISÃO:
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delineadas no art.da Ata de Registro/d3 Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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os quais perma

CLÁUSULA DÉCI
14.1. Dá-se a
76.411,00
legais.
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H=lH:lBB'z-HGÊNCIA: '''-/ur97/9707 ''

eços Vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

HflÇ139ã;ig$1:Flt:i :$1i3SI ll
Jaguarlúna, 30 dejulho de 2019
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MAURO MARCIANOCOMÉRCtO

DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Samud Kruchin. 200

Bairro Patronato
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

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

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

P.lj;ã.
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Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

Centro, CEp: 13.910-025

Assinatura
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Res

Oliveira Salva

Data de Nascimento: 14/05/1 966

13:912-464, Jaguariúna SP

unicíl:!io/Jq/Sã o

Inl0U.m0~
Assinatura:

DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua SnMuel Kruchin. 200

Bairro patronaOa
CEP' 97.020+70
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