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e) comunlXcar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

llcitaçome na aresenscal zare cumEo de toedas. condições ajustadas no edital da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DE'''c--'--'... .
a) assinar a Ata de Registro de Preços "'- - ciy l VK :

fornecimento; o 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

d) fornecer Osreeoslconforme especificações e preços registrados na presente Ata de

2.2 '1.tregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item
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documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas:
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
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9ÇÁlSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão
número da Ata de Registro de Preços e do empenho orçamentário.

0

7.2.1. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser
ereços eletrõnicos: Pêl111D]QDiQ@iaquariuna.s

encaminhada
UQV:b com

aos seguintes
copia para

7.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o
pagamentos u íicdNã ao tsanco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

75e Onpagamento tsely3 efetuadon ca. o 30' (trigésimo) dia posterior á data de
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CLAUSUL.A O TAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

nos casos de ro ae t'reços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8 2.lr A DIETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o

Justitlcatival vótelllo no prazo estabelecido. se a Administração não aceitar sua
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d8 2 3. ços;qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro
3'''vJ

8.2.4 0s preços registrados sn ,mercado
cylbudQos se apresentarem superiores aos praticados pelo

Administraçãolões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
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gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente:
9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

de pouca
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1 0.2. A res

delineadas cisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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os vigorará pelo período de 12 (doze) meses

c, por assim estarem ju
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Jaguariúna, 27 de novembro de 2019
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Testemunhas:
r // /7 /']

Rafael Belluco GuéÍ'Hni
Assistente de Gestão Pública

Prefeitun do Munidpio de JaguaHúna

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Mvnrdpio de Jaguaríúna
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Fone:(19) 3867

TERMO DECIÊNCIA ENOTIFICAÇÃ0

itens

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

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

ÊãT.=HF:=:=T:LE!: Ç:Tn5''; ' '.,'".-*,';,
Jaguarlúna.

nistração e Finanças

Data de Nascimento: 21/07/1 971

Endereço Estrada Municipal Miguel Tebar, 880 - Sítio Novo

"...: Eliil

27 de novembro de 2019

Cx. Posta1280 - Arthur

IQV.br

Assinatura
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RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

13 912-464, Jaguariúna SP

Asse

Pela

Nome: l\4arlene Cipreste Borges

CPF: 527.065.247-15
RG: 291 .864 SSP/ES

$i Ê:llÉ:il$':z"i= i!-?'".: .""', .
c-mail pessoal gagarem@hotmai .com / compras@redcomercio.com.br

Assinatura :


