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GER2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

:MHmmmmmW.;llilú
i:*"""*OR obriga-se a: O ÓRGÃO GERENCIA00R:

E f.H:a.k,:TgE:sB.#HG=.S; :TU: ~.
Registro de Preços; te correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

$==gmnfti:E':Ha=='= ::=!'Ê=:HJâ. :?:.J;.-=gg: .

fàm l arizarão uando cueaessario,do revia metde Recomo os Piretantes objetivando a lli) J

pre)esenunlXta aos geisores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na r..IÍ)
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:

lotação,panhresennsAta de Reg soro de Preços s condições ajustadas no efta da

acjUj:!E'#=UãEâ?='EE«.": " """"«:

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

emitda pelr o ecret Solide da nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

Ata de Registro de Preçome especificações, marcas e preços registrados na presente

e) entregar o item Solicitado no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2

znglB-:;g:$' êgzü«hi;H== ;F'z:Ê.':.:" $z ~::

gl,.IS=;:;;un.HE;='iS$;Ja.r=E uã=;'h=.í!:= ::Ê. «.';,

là=Z;=:SE::::=n'H:i39{=: wsi#"''.'.; '''",::;':'==,

EUÜKEHIH%li@Bmn'e=s,=:,:ÜT'V -B V V\# 1 1 t;l,l l:qi

SEREI'SU !e :l : n'Ts=! ; m

HBI 1( ãH:1=%:=.H..;11%::::;;;: P'
, 1}



ygliüna

:á.='zu*s: 'H::: E BU.:l;Tá.FEE:=.'E2,::1=:E,ãE'Z':;,:

'oá===H=á }=.G!%q=E.=nm's
hada aos seguintes endereços

=ãl=;:uu=:ui'E :=nlg==ga?=:Êa' ==zng:!::
7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5. O pagamento será efetuado até 0 30a "-:-'.. .
apresentação da Nota Fiscal Eletrânica \ yeslmo) dia posterior á data de

?#ZUgHâ'.,EEg=:,=:â= E::lilãF'=:=E.:=F.; .-". '',.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

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

ÊãE;=::s=.'ã: :=='z:ü:=s.g =!u::.s=s: :g.'i:.=i':l;

g.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 pe
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condições de habMtaçãocoqualifido qu exi DET na ORA da Ata perdeu qualquer das

âglES g ã $ 1Ü lgn
EHg H IX ):m!:,=mn;:

H.=E..EE:'ã: :lâ,T=:Eb==UeA=E'RhB:'.E%l!:bll'"-'"'' "';,
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamenridades de pouca gravidade,

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

# l!:'m3:il% '8,Ç=$R
9.1.2.2. Moratória de 2%
injustificado em realizar o
o que, será aplicada a multa
mesma, sem
DETENTORA;

#:
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judicialmenteasuseraoo apdss d regu artps da SsETENatógA. 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

ãÚ ]l:Hg!: , 'wvm!'H'==:'::m'l=.ll=

g
CLÁUSU.LA DÉCIMA-RESCISÃO:

lãÚ Wli31Üi:iih gHEE !ig:s
delineadas no art.da Ata deiRe8st66/d3.Preços poderá se dar sob qualquer das formas

CLÁUSULA
ll.l.A
no que concerne ao
acidentes do trabalho
diz respeito às
08-07-1978. do
a aplicação de multas
aplicação das
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ãlãÊ311i:lesar:":E.= z; ,:l'T ã:==E'z::.;!;!;==i.ã

ilihú«==un.;'!:':=., ; manter em
de habilitação

compatibilidade com
e qualificação exigidas

as
na

Ü:i:â11i a as:: ã:! gE $.===.:1,!i:'?ãiiS:.$g E,Íli='", -"

%g ÊS llqlh:.::'l;!:=,=

HBIX:lHl$'â-H
GÊNCIA:

eços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, #
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Jaguariúna, 04 de novembro de 2019.
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LEO PHARMA LTDA.

Av. Portugal. l.l00
Rua 5-A 14, ltaqui
CEP 0669@28à

ITAPEVl-SPL J

Testemunhas

Assistente de Gestão públim
-refertura do Munlcbio de JaguaWni
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Pelo DFDq-n+a necimento eventual e parcelada de medicamentos. - Item: 180.

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

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

Jaguaríúna, 04 de

Pensão

07/1971

a Lauro de Carvalho, Ro 1215, Centro

"...: ã ! il

novembro de 2019

l CEP: 13.910-025,

Assinatura :
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io de Ja ygrüna
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gE '-'".',.''."
13:912-464,Jaguariúna SP

Pela
Nome: Ài;iodo
Cargo: Gerente
CPF:l11.104.1
RG: 16.410
Data de
Endereço
Chácara Santo
Paulo
E-mail
E-mail pessoal:
Telefone(s): (l l

Assinatura

ITAPEVl-SP


