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eletrõnico. e Serviços. os quais serão encaminhados para a Detentora através de correio
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flscaliz OsoitenAtseraoistro de Preçpe.lo funcionário responsável do acompanhamento
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2 3.5. Arentrega etortransporte serão de total responsabilidade da Detentora, sem quaijuer
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Fiegistro de p eçosante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata le
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presente Ata de Fiegistro de Preço orgãos participantes possíveis alterações ocorridas ja
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f)xmordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscal zar o cumprimento das condições ajustadas no ed tal da lic taçjo e na

11Uil:H,::='âiE=.2'F!«.'" " """"«:
nformar. notprazo,máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento;
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d) foreecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de njgistro

e) entregar osEjtens SpjEitados nos respectivos endereços. conforme descrito no íte 2.2..
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7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o núm

da Ata de Registro de Preços. do empenho orçamentário, descriÇãaero do Pregão, o nij!=ljlo
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eles l nicoso deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

Nota F scal Eletrõnica. efetuado até 0 30o (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da

UF"u:-:u%*::':*;=* *G;'111111... ..;
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
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Administraçãrazões de interesse público devidamente

motivadas e justificadas pela

='5.',ãmR;::i;!:l:==z::g.u.s;p=mm '; ''' -''~'- --;---', 'l;
K.=i:.*;SELE:=:Fâ' ,!!;n..==Hf: .Êo1189: -g%,gÊ:'*..comprovar estar

h mgiiiii:a susn:uÀ
ia:iu Rüuns q Hnu;i

4



:HIH=SÊ'lnllSI lilhg i=EnJT.im

publicação. '"'' vv"eivndriao-se cancelada o preço registradQ a pane da atima
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9.1.2. multa, nas seguintes situações:
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que o ORGÃO GERENCIADOR pleiteie indentzação Suplementar. pensatório e não impede
9.7. A l?enalidade previstas na cláusula 9. 1 2 3: serve como piso co

UEKENçIADOR pleiteie indenizaÇãü Suplementar. pen$8torio e não impede
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delineadas no artigo Ataade Ro 8 tro de .Preços poderá se dar sob qualquer das firmas
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1 1.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. obrigações assumidas
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15 1 . Esta Ata de Registro de Preços vNorA:á pelo período de 12 (doze) meses, contadas de

sua assinatura

Jaguariúna, 03 de outubro de 2019.
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OÜJETo= FoRNEciMeNTO EVENTUAL E PAncELADO DE PEDnlsco E Bica colniOA

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

Jaguariúna, 03 de Outubro de 201g

E.mal instituciolat obras@ aguanuna sp.gov.br

Pacífico Moneda 2.035, CEP: 13.914-552

Assinatura
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Rua Alfredo B
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