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Jardim Zeni, neste municính ,l-' ' anl.ç;' :'e e aomiciliada na Rua Custódio. no 127
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GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
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e Registrordmedlante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
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familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preces '
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a

e) comte lcar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

lcitaçomp na areeefiscAta r o cumprimento das condições ajustadas no edital da

acj':yjj:H'Z='âà:j=.E'FE«.'" " """"«:

fornecimentono prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

c entregar os itens solic tados nostprazos es abelecidos na Ordem de Fornecimento

Registro de Preçoslconforme especificações e preços registrados na presente Ata de

2.2 1.tregar os Itens Solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item

Mg='ll.â:lBH Bgã«ÜJm:
falhas ou irregularidades
as condições firmadas na
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentação da Nota Fosca Eletrõnca 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

ãllgli$y::,HS: s S%%UH$
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
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de Preçm ;qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial da Ata de Registro

mercador preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

Administraçãooes de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol
8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel
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9.1.2. multa
nas seguintes situações
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judicialmentltas sdlaooal)os s dos c lédiprocesso licitatório, cobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9. 1 .2.
9.6. As penalidades previstas de advertência, Suspensão temporária e declaração de

n.:.:H':'giUB'BiliEÕJiimi; ãJ.;Ê : ,:=ilg=:ãEi:Hp:";''''' . -;.
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

iÜÊ glHÜÜÜ giE$ã ll$gB$s /
uõ ííus artigos /7 e 78 da Lei Ro 8.666/93
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1 0.2 A res n:ao dao 79de Rei no 8.666/93. os poderá se dar sob qualquer das formas
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ESTIMADO:

.VIGÊNCIA:

Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

HW HE$ H $H: ll:
Jaguariúna, 27 de novembro de 2019

LTDAEpp

Preküura do Munlcbio de Jaguartúna

Assist.slide de Gestão Public
Prefeitura do Municíç.io de J:!uariún.
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0

4Õ,49, 52 e 53. ''' ''''- ç p

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
- v v 1 1 V bJ l \J L;tlSSrl

Jaguariúna.

nistração e Finanças

RG: 21.820.045-6 SSP/SP
Data de Nascimento: 21/07/1 971

NoguEndee ra. Estrada Municipal Miguel Tebar, 880 -- Sítio Novo

27 de novembro de 2019

Cx. Posta1280 - Arthur

IQy:br

#.Assinatura
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Nome: Mai=lã'ÊRíi a Pr

gErzt;::; ãnr )'""',;'""
Data de Nascimento: 14/05/1 966

13 912-464,Jaguariúna SP

Assinatura

eglg..DE:11ENTonA:

Nome: Luéã;'i5onizete Thimoteo
(;argo: Procurador representante
CPF: 403.395.588-73
RG: 48.323.961-6
Data de Nascimento: 1 5/02/1 992

n' 340, Bairro: Residencial

Assinatura
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