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1 .1.1. Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANylsA.

il : EÍ m n%g'sr='*a: ::;;ã: l ã:~a!:li::g;J::
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a) Pregão Presencial n' 120/20lg: '

c) P) Propedmdnto L citatór o n' 246/201g;

aHn:'=u=«;='n; ãg$ B ;.;:m.::H'#l:
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2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃo GFPFhlr-írtonusparaoORGÂO GERENCIADOR

: E;3 iB EI lg.Elãg:.:smp".

b) convocar. mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro

gà=::11: S::g&5 == =q::ãg== 'ã:l:=S:, Tw!:i©:SfE=.:SiE:;~"
d) seailzar, quando necessára dprEvigi reuruao com os licitantes objetivando a familiarização
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e) com1lecar ro s e estores.dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

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

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na

acj'âyjjlt:,:yE%lEâ:.E'=gm"; " """"«:

b) nformar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento.

c) entrecar os itens Sodetados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

\'ull l iç=1 11(J,

d) fosteceeos itens conforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata de

e) entregar os itens Solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2
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h) sirover condiçose qee po:lsibiiitemto dendtmento das condições firmadas a partir da data da
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ncaminhada aos seguintes endereços
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentaçãamenNotsera cefet etrõnica. 30' (trigésimo) dia posterior á data de

aq:lH'l=:â:.E':g:S,Z::= E5;=1ãF'=::E.==F. .-". -''.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

iã=ltz:.::=.'ã: :=g'zgü:=:.í =!u::.s=gg: si/i:.igrzz!
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8 2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

Administraçrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

:Ú!.',:Z;gEã*!is:?::sE&gs:;JHUZ:E# "'' -''~'- ; -.' ~';
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:
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9.1.2. multa, nas seguintes situações:
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com o Município cle Jaguariúna,partic paçao emtlici5 faoco)impedimento de contratar

il B: BI IHllEl:LHglEeF::u.=en

judicia mente, os deocontod o regucrépitosess D lcitatório, cobradas administrativa ou

;;'F. 5;:: ' nü : ':!rs.ã;g :::uâ :z':g= !!'Jsw m.s=1: '! :ii=
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

IÜ::l iiigiigãli l:Çãl$1i.131S;: 311
delinea resclo art a Ata de Reglstro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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ob igaçõesassumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as
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CLÁUSULA OÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

contados de sua ass natura de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses

H3SIE Rill
RI g;:E:ãt:i=1 !i llÜ

Jaguariúna, 04 de novembro de 2019

CPF/MF N': 285.260.378-03

Ludano S. C. de Araújo
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
o processo.

Jaguariúna, 04 de

P.li;ã.

07/1971

a Lauro de Carvalho, Ro 1215, Centro.

".-.'oE.=i?

novembro de 2019

CEP: 13.910-025

Assinatura
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RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1966

13:912-464, Jaguariúna SP

Assinatura

egb.PEIENWRA:

Empresárlodrigues Roseiro Fráguas
285.260.378-03

26.367.554-3
de Nascimento: 30/07/1980

apto 1 1 1 - Centro, CEP

com.br
com.br


