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CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

terinários, confoLuo vutennanos, Conforme
ITEM QTDE UN

01
DESCRIÇÃO

10 FRS
.:CEPROMAZINA 0,2% F TASCO/AMPOLA 20 ML

MARCA/FABRICANTE

08 FmA
APnõiüüãRÕ2q2ãtt::

SYNTEC
AaROPt:ügjãMj::

VIRBAC
mícooiNêiÕãNit:

.$YNTEC

10 FRA

ul

CETOCONAZOL;CLORE
KIDiNE frasco contenil;;jj;=jl

FRS
CLORIDRATO DEXILAZINA INJETÁVEL 10 ML

240 CP
.PE:AweTAsoNA 0,5 MG cóú;

XILAZIN 10 ML - SVSNTEi

20 FRA
DEXAMETASONAIOMÍ

BIODEX0,5MG-BIOFARM

35
INJETÁVEL

FRA
DIPROP10NAT0 DE iWIDOCi;L';;'iÍ

DEXAFLAN 10 ML - LeÚI

36 200 CP DOXiCiêtiNÃ
IOOG (HiCLÃfÕÍ 50MG, EXCW

INJETÁVEL PZOOT Ê:ÍZ'ii'Êir:
4GENER

37 300 CP
Q.S.P

?oxlCICLINA 100 MG CQÚ;
DOXITEC 50 MG - SYNTEC

40 5 FRA ENROFLOXACIN010
DOXi:fêê"iÕã'Üê':

SYNTEC
FLOXiêEiR'ÍT'MJ'':

glpFAnw

ML INJETÁVEL

\/
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conforme quantidades
o respectivo empenho

2.2. A partir do
orçamentário.
(vinte) dias.
Governador
Tanqulnho,
FAJ) das
com o Sr. Eduardo

com o Empenho
prazo máximo de 20

na Rodovia
pista Sul - Bairro:

de Jaguariúna -
(19) - 3867.3960
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2.4.0 QRGÃne transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO GERENCIADOR

ãlH B HB;'=t=:H:.f==:::«
CLAUWLA QãJARTAJ DAEronniGAÇÕCS DO ÓRGÃO GERENciADon:

e a

a) a ertatcíor a p contrte Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

de F ruços r, mediante co5espondêncla, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro

gà=iS=ã::=os:=;11€!ê:TgE::: .; ''.'';-*'; '~.*'": ~: : == ==. ~;:
Ata de Reg stro de F reçosldos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

f) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:

g) acompanhar e fiscalizar o Cemprimento clãs condições ajustadas no edital da licitação, napíesenl© Ata de Registro de Preços.

El\qBEhÊWl11';.H=;1?E--"ç'* " ""«"" :

a) assinar, no prazo de 05 (cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preçosl

pela Secrerars itens Solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

Ce Prnecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

gire:Êglia;g:ê? ;=:iLIU'!:ã:âHh;! [=gE==eAstlU*Ugi#lg

S:HE:# ; ÊTE -# 05 (cinco) dias
;e vencidas:

úteis documentação
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assinaturaondlçoes nue possibiHtem o atenpleçosi das condições firmadas a partir da data da

h lã $H: H;e=::=: z:: :u:JS

EÜ=E2E=3Ú=: n:'::':ã:H!=U:;ãd:,EÊ:FILE:'::=.:XÊ=H
CLÁUSULASÉTIMA.
7.1. A cada entrega
encaminhando-a no
!J)íêÍ@jagiigrlu!)a : sp.aov.
e vístada pelo fiscale

DEPAGAMENTO
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WE lãEIEUZ R: 'üu'üs,:uua.IT;#:

;f#Ê'm gw ! : p:=':3.==':u::n?;«;; . ~, .«'. ',...:..
7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7S O pagamento será efetuado até 0 30o (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da

HÇFW; ;â: :USâ'Em=;!'ÍJ:E,E=E=:E;nTW;;

"";11çe;lH'Za:LE'ÊE#:ZâTE51:Eiit?:::: E de p'«. ~',."' ";
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

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

:lTZ :liptlllm ::zn:;w ::n; !il :;.iii=i
8.2.3. Em qualquer das hipóteses de mexe -''"ab'au nao aceitar sua justificativa;'' 'uillenlo

8.2.4. Os preços registrados se RDr....+. cução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;8.2.4. Os preços registrados se apresentarem l ou parcial da Ata de Registro de

8.2 5. Por razões de int-.....- -''a-ç;lll superiores aos praticados pelo mercadoriH-';il::ãá?: " de interesse público devidamente motivadas
8.2.6.
habilitação

e Justificadas pela

qualificaçr constatado q leitaDetentora da Ata perdeu qualquer das condições de
8.2.7. Pela
lmposslbilitada de

8.3. A comi
será feita
comprovante aos

comprovar estar
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8.4. No

l \ ml$n EÊg,ã'sÊ;Esâ::m:.::: ;!sEâmT' !ig

lllifElnw nl : i:=i=,i,.i=des de pouca gravidade,para as

OZU/02: ' '" aí . OD

9. 1 .2. multa, nas seguintes Situações:

fornecimento.
poderá ser

como a aquisição

em caso de
editalícia,

impedimento de Contratar com o

administrativa ou

de

hlJ/ Página6de lo
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de meadas no an. 79, da Lde Re66tro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

que

rl')r Págína7de10r
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unã pelo Decreto Ro 3655/2017. al n

ãGB:.?s:m.s:!:'b;:suIA: '' v'''alvo

rara pelo período de 12 (doze) meses, contados de

! B%lR3 :

:lllH$=:Bli;$:u:'
:H3:nnH=z;Bi:

H
r\ 0 Jaguariúna, 29 de Outubro de 2019.

rNA

Fabiano
RG N':
CPF/MF No:
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ÇÃo

9EaamaTg

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

5

Jaguariúna, 29 de Outubro de 201g.

Centro, CEp: 13.910-025

Assinatura
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ariana - sp

Assinatura :

Assinatura:

n' 500, Imigrantes, CEp: 88.930-000, no

' 2G.637',$?3/aÕ0? .17=

MÊ91C V['Í !T8Ã - Mt

RUA U$1Llo TONEnro, 760 - SALA oi
IhqIGRJqN'l'ES - 88930-000

TU}3V0.SC?
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