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Procedimento Licitatório no 213/20lg
Pregão Presencial no110/20lg

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 .1. Registro de preços referente ao fornecimnntn p.,..+--a' a na,A i.,.- a- -..:. .

iiã3iü anis nü ã :«'""",«l»
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a-) Pregão Presencial n' l l0/201 9
b-) Procedimento Licitatório n' 21 3/201 9.
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fiscaliz Oãoitens tseraoisrecee PreçPslo funcionário responsável do acompanhamento e
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ónus para arpref etortr.ansporte serão de total responsabilidade da Detentora, sem quatqjer

".:\f Zlà :Ê 7 1WB;==:!!=".,
:\"' "". .:.à.:âg#5jÍj#ÕES " '"'' """-"":
a) gerenciar a presente Ata de Regístro de Preços, obedecendo a ordem de cla :ri---;. .
os quantttatlvos de contratação definidos pelos participantes da Ata; '- -''; "-aoo--- a al e

Registro derPmediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata je

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de pre''os renistrado-
para nns ae aaequação às novas condições de mercado. e de aplicação de penalidadesl l)

d) realizar, quando necessário. pre\na reun ão com os licitantes objetivando a famiiiarizaçjo
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presentunlca d aos gstrtorespdos órgãos participantes possíveis alterações ocorrídal na

f).coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:

g) acompanhar e fiscal zare cumprimento das condições ajustadas no edital da lic tação e na

:lU::U'Z=%iE=.:TE«.'" " """"":
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecem(unto:

c) entregar os itens Solicitados nos prazos estabel -;N-- . . . ' - --
peia secretaria de Obras e Serviçosl v - '.it'ub ria traem de Fornecimento emitida

d) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Regi&tro

e) entregar os itens Solicitados nos respectivos endereços, conforme descrito no item 2 2.
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eletl nA Nota Fiscal eletrõnica rNF-e\ deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

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

iHRR :Ü UUT(l$11$iã5EEM)S:ü:

h"l:U:.3UX:; =1::ãopH:U,:ELES.=E: ===?.. --". --'."' 1"
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2. 1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

:á:'â=1==\:=S:=ãFTâS=g:!: :E;=HP:#Ê3:â:!;''-".+'.
8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preçqs;

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

Administraçãrazões de interesse público devidamente motivadas justificadas pela

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

da Ata perdeu qualquer dàs
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:
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9.1.2. multa. nas seguintes situações
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judicialmenult ou delao ntados dosrcréditos da DETENTORAo' cobradas administrativa ou



® ygíiúna

:S.e.Hi,':=gÊ =!El: .g:..Hle:=:':1:,:TH= S:iEU':.':.ã=.?:1 ..
il â gHH'E.gsHãgaglÊH5.?i:Ê:i:u: !:BigER:p"-";,*.l:':=1'.:1b~.

delineadas no artigo Ataa e no 8 tro de .Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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regulamenta as licítaçoes e contratações promovidas pela Administração Pública.
1 1.6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei no 8.666/93, que
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15 1 Esta Ata de RegistroINe PreVIG vNo,A:á pelo período de 12 (doze) meses, contados je
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CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO

raguariúna, 03 de outubro de 2019

z/
/

(

delaguartuna
Luciano S. C. de Amújo
Assistente de Gestão Pública
Prdeitura do Munidpio de jaguariha
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
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OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de areia média - itens: l e 2.

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

$

si.ZI'u.u::nZ. REZA;'::=:E,= :El;'"'.: - " '.'.'"" .l :=J:
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publícaçãopanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

b)direifor o defe e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 03

g= .Í:?l 375-x ssp/sp

Endereço residencial completo: Av
Vargeão, Jaguariúna/SP.

lulilEgiÊg !:r: ,"''

de outubro de 20191

Pacífico Moneda, 2.035, CEP: 13.914-552

Assinatura



Res

egl9-9BgAQ..gEBENÇIADOR:

RG n' 22.552.439-9 SSP/SP Oliveira Sirva
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

HÜH ;'''"SP

Assinatura

nome Elisange a de Fátima Azanha
Cargo: Empresária

RG n' 21.292.590-8 SSP/SP972 CPF/MF no 115.517.298
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Jardim Progresso CEP:13.47)l

Assinatura
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