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Pregão Presencial Ro 127/2019
Procedimento Licitatório Ro 259/2019
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qualquer Õregapero aranePoturado objeto serão de total responsabilidade da DETENTORA, sem

: T LE IÇ3 g;%ZR«-"".;.-:~...,
51\.. ""' «~#g#51:g/E= " '"Ã' """-"":
a) antrencíar aepresente Ata de FRegistro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

Preços no prazo de 05(crrespondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de
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d) realiriar, quando necessário, prévia reuniãoocom os licitantes objetivando a familiarização das

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata

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

g)eacompanhar eefi strlízar Oreçosprimento das condições ajustadas no edital da licitação na

El\qÊEHMl:l'';.H=;?E-'"ç'" " ""«"":
a) assinar, no prazo de 05 (cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preços
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Secretaria de Obras e Seadoosos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela

c) fornecer o item conforme especificação e preço registrado na presente Ata de Registro de Preços;

?ilPW m:**;*'g:;"-'»:*:;:«Úi ;l
:àli=:ã:'iH$::ã Ê:l==Eü!:.;E':::#:EE.f:;::.áE;:", -'" -*..l, ===1=1« ~'
assinatura on prosente etpossiRetestro atend mento das condições firmadas a partir da data da
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7.2 Deverá eear ndisado namero Fi empeetrânlca (spond o llumero do Pregão, o número da Ata

Banco do Brasil a S/A, na qual serãona Nvta Fi oslpaÉ;amentos.a Agência e da conta bancária do

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Fiscal E etrõn ca o será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
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oz.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

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

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
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8.2 7 Pela DETENTORA, quando, mediante solic taças. por escrito, comprovar estar impossibilitada
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quais tenha a DETER\ITORA concorr do diretaments: irregularidades de pouca gravidade, para as

9. 1 .2. multa, nas seguintes situações:
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9.2. Suspensão tempo;ana de Perü51paiç co em ositação e impedimento de contratar com o Município
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ou descontadas dos créditos da DETEluTORA. licltatório. cobradas administrativa ou judicialmente,

:â3J=f!:i3=m=3;!==:=U:U:E:: UÊ:gE93'!';.;. . '-'-.-.'';..
?'ff?çuw=m'=igãz'wEp:J3n !\ssw:,u; mg%ÉiÊigan

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:
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no art. 79, da Lei Ro 8.666/93egistro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

CLÁUSULA
ll.l.A
concerne ao
trabalho ou
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regulamelicamse a çõea e conde taçõestroomo Prasos las disinisigação Pública.n' 8666/93, que

ESTIMADO:

oitos ligais bal estimado de R$ 3.570,00 (três

ZÊ:Eâ.:ilm.s:::}-VIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
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Jaguariúna, 05 de Novembro de 2019
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Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Munidpio de JiBuaHúna Aline Fernanda Arruma Leite
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Municipié @ Jaguriúm
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ANEXO

Pregão Presencialno:127/201g

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que;

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

liXE !UBiE$g $H w:! :! mlq;s=;.
Jaguariúna, 05 de Novembro de 2019

:i;;:-x ssp/sp

Endereçoaresidencial completo: Av. Pacífico Moneda,

lliilEgB !r:â''« ''

2.035 CEP 13.914-552, Vargeão

Assinatura



eSl9-éBg:Bg.gEBENÇiADOR:
Nome: Mana E;iiiiia Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 120.339.598-13
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Telefone(s):(1913867i.9724

SP

Assinatura

E91&DETENTORA:
Nome: Aline Nicácio
Cargo: Proprietária/ Empresária
CPF: 323.150.868-17 '
RG: 43.308.869-0
Data de Nascimento:23/05/1 985

Hn$ ''SP

Assinatura
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