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Procedimento LicitatóHo n' 201/20] g.
Contrato n'. 008/2020.
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FoneRua Alfredu Bueno

c-) Proposta da Contratada;
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pia Secretarisomnlpet:na .considerado entregue após a conferência de praxe e atestado

no3.4mínCONTRATADA deveráten degar ode fabricaçã garantia para armazenagem de

3.5. O objeto rejeitado deverá sei retirado no local de entrega e substituído ein até 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento de notíücação escrita desta Pi'efeitura.
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de SeOioos. to deverá ser entregue na cidade de Jaguariúna, no local indicado na Ordem

4.0DOSVALORES

4el ' O valor unitário e total pala o Éomecimento do objeto constante eJn Cláusula 1 .1 é

ã;E! l ü F!::n:::;::.:=:=':::1 ::
4.3 As despe as deconentes do presente Contrato, correrão por conta das dotações

n' 02.17.01.26.451.0005.2005.3.3.90.30.00 -- Ficha 358 -- RECURSO PRÓPRIO

5.1.1 A
transe to NF-e também deverá ser encaminhada para o endereço

3911an!!!!a:gn:X9)(:bl com cópia para iOSinnm{, m-«-;-.' ' '" ov.bi'
eletrânico:

5.3 0s pagamento!
apresentação da No1 Fiscal Eletrânica. é o 30' (trigésimo) dia posterior à data de
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6.0PENALIDADES

previstas execuçaoutot 16ouaparci do Ed contrato ensqará aplicação das penalidades

EhU= H#-« miÉo1'l:':9:'1g":;T.?H:.='.!';U=K'..==:

6.3 0 fornecimento do objeto fol.a das caractel.ísticas especiÊcadas no Edital, ocasioJlará
o não recebimento do mesmo, acarretando desta Éonna a mora da CONTRATADA.

elencaoq slit'a pmp ( fada deedentae CONTRATADA, antes da imposição das penalidades

CONTRATADpertinentes lts mucabradosadasci:rao nescontados dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:

lilgE $1B:lHK;g UR F
da Lei nscilã17ío Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79,
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8.0DISPOSlçõESGERAIS:

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação' '
8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as Obrigações

licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.
8.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as

9:nTOLERÂNfiA

W
10.0 DA ANnCORRupçÃo

/ll.OVIALORDOCIONTRATO=

e vinte reais), prral1=3lfontrfeo o valor s.lobal de R$ 40.320,00 (quarenta mi] trezentos



13.0VIGÊNCIA:

1 3. 1 Este conhato vigorará por 12 (doze) ]neses contados da data de sua assinatura.
!4.0FORn

$==8ÊSEl:.$=;ãl'p':=
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Jaguariúna,09 dejaneilo de2020

Pnfeitura do Munidpio de ]aguüúna
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CONTTRATANT: . Pre T.;tuna do Município de Jaguariúna

;n mlüâ;"' -:"
e tintas, destinadas â sinalização viária horizontal: itens: 6 e

Pelo presente TERMO, nÓS, abaixo identificadas:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente

:.5::'.L:=.: IÍ:ã;:.i : ;TT=.:= :=:: :.; :; ' "ú.-::.:;,

JaguaHúna, 09 de janeiro de 2020

=

C=PP. 04 1 4retárlo -20 Obilidade Urbana
RG: 15.942.360-0

Data de Naschnento: 09/02/1 96 1

onini, n' 144 - Nova Jaguariúna

Assinatura:
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Pela

No1ne: lbãaria

Cargo: Secretária de
RG n' 22 .552 .439-g
CPF n' ] 20.339.598-1
Data de Nascimento:
Endereço: Rua
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

13.9]2-464.Jaguariúna SP

Pela

Nome: José .A. dechi
Cargo: Engenheiro
CPF: 051.068.248-00
Data de Nascimento:
Endereço residencial
Paulo

E-mail institucional:
E-mqíl pessoal: .]laaO
Telefone: 19
Asse/natura:

1234, ap. 21, Nova Odessa, São


