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PREÇOS PARA
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'.CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

- . - . rvi l lecimento eventual e parcelado de cimento CPll, seguindo as especificações e quantidadesdescritas abaixo:
Item Qtde Descrição

Especificações
Cimento Portland

Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de

çiinquer+sulf.cálcio 94-76%l C/ Faixa de Percentagem de Material

Pozolanico de 6-14%; C/ Faixa de Percentagem de Material

Marca/
Fabricante

Carbonatico de 0-10%; Embalagem Em Sacos de Papel Tios
"kraft"; Com Limite de Percentagem de Resíduo Insolúvel Menor

Ou Igual a 16%l Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Foge02
Até 2.000
sacos de

50 kg

CIMENTO
PORTLAND
COMPOSTO

CPll-Z-32MPA
Magnésio Menor Ou Igual a 6,5%; Limite de Percentagem de

Menor Ou Igual a 6.5% Limite de Percentagem de Oxida de

Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4%l Limite de Porcentagem

VOTORAN

de Anidrido Carbónico Menor Ou Igual a 5%

tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de

Com Limite de

Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mml Limite de

Tempo de Inicio de Pega Maior Ou Igual a l Hora; Nomatização

em sacos de 50Kg

li.=mlz:,n.zgaF:J':umi::' nda deste Registro
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qualqu entnus ero transporteado objeto serão de total responsabilidade da DETENTORA,' sem

: B iE EEE%gR«-"".,.:,:~...
CLAug:j-A QUANTA . DAS OBRIGAÇÕES oo ÓRGÃO GEncNcíADOR:

quanttat:lar d presente Ata de f:egistro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

Preços no r, mediante ccrreopdndência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Reglstro de

gà!:Hk=a:: =::Elmo:t':Ê=X;ã'E:igg#ãg : )gistrados, para
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d) realizar, quando necessário, pretro detPreçosl os llcitantes 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:

presenteg) acompanhar eefl strozar Oreçosprimento das condições ajustadas no ed tal da licitação, na

ías da convocação, a Ata de Registro de Preços;

GAÇÕES DA DETENTORA:

Secretaria de Obras e Serviçosos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela

reço registrado na presente Ata de Registro de Preços;

Fà::=i='iHEiEH Ê:l =Eb=;:'Ê::#:::J:;::.á,;:"' l:ll =1::,' =.-«* -;

ass natura on preesnte etaossibetestr o atendimento das condições firmadas a partir da data da

il;$ãÊTlãBU::\:mu==3i::=;=!Ê:z;n SJ=:.1=' =op;=H
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Banco do Brasll aem estar ualicado na Nota F:iscal Ogamentos.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 0 30o (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
t-iscas Eletrõnica.

-..iif$a. H ::= 1==unl li==:T;ãlsElg:*:E:ui11="peru.'g
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada. de pleno direito nos casos

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

8.2.2. A DETENTQpa na -..rir as obrgações constantes desta Ata de Registro de Preços;

:á===:=râ;n.n:."i:LUE.::.= :: ; 1l=Ü=:.=..,."..
:.':.':.' =:==:T=:; "'-''';.; .. '-'*''-,;. '.*;- '- -,,..;. .;=':'==::== '' -'',';;
8.2.4. Os preços registrados se apresentarem supe

"-- ue Kegistro de

dores aos praticados pelo mercado

lll ll :=,=:1"*''"" «''"" ..«'~;"."' ..:,:=e justificadas pela Administraçãol

r" ""'auub pelo mercador

:á: :g E'E.!E:.!::l,=mZ'= "."a::'*"*''; -; "*a perdeu qualquer das condições de

"-' Fv-a 'qual liriisTraçãol

de cumprir as exigências 'da Ata de F:egistro deiiPreêlos por escrito. comprovar estar impossibilitada

$ : B'U $Bl?g:HgSÊ' :*: :::
m.el ':w?g'$HliE"E='8;n'i:"El:s ? ü ui '=''sE::

ser formulada com
}nalidzFles previstas
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quais tenha a DETENTOR coe forem consta adas irregularidades de pouca gravidade, para as

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

Eãiili gEllE HKH EHÊ? 1%ã,g:g:

ii$gMiHiHHil xu: $

9.2. SusPrlúnao teiopollzo de até 05lpaiflco em ostação e impedimento de contratar com o Município

IHIR 3EgsJ ! ::=:urze'.=sln :s m

;=E:;le;::i='qlãH
9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa ou judicialmente,

9.7. As penalidades
DETENTORAde

declaração deinidoneidade
9.1.2.

não eximindo a
GERENCIADOR.

9.8.0
não será
força maior,

lhes correspondam
caso fortuito obl~d

maior, verifíc;

A
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no fato necessánoilcujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

RáBllL$:1uB$M;;F=.g;«'; ::":::::=.gmp3;;
no alta re: da aeida A a de 3egistro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

,«:â9E5âggEFn=.;:=s=.::':::s':mn.::Hs:lâ : u'*'""

EH FlliãlUH:BUSHH H
1 1 .5. A DEes de ORAiobrioa-se a lmanter emícompatibilidade com as obrigações assumidas, todas

reguiaâgitam-sticia ests Ata nüataçõestroornovidas pela Administ ação Pública.n' 8.666/93, que

CLÁUSULA
13.1.Para a
a dar a quem
por conta própria
vantagens
ao objeto deste
gestores e
Jaguariúna pelo
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TIMADO:

o preço globall esis. ado de R$ 40.560,00

-VIGÊNCIA:

reços Vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua

$ W.gEglW3F:HHi'n*g'im;
g.fur?E!: DEfT!.SÉTIMA - FORO:

IIMHHI IEW: 13 EFBg.J::Ê'bE:!',g:S:.=ã:

g,gÉglSXgg KZ %:lUWg ! i:
Jaguariúna, 05 de Novembro de 2019

Testemunhas

Lucíano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão iliiblica
Prefehm do Munidpio Ü Ji8wurfúna

Aline Fernanda Arruda Leite
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Jaguaríúna
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

ilXzm mB$gX m:n!!E:.fvU.mEUs;.
Jaguariúna, 05 de Novembro de 2019

-x SSP/SP

Endereçoaresidencial completo Av. Pacífico Moneda

E.mai instituciolai: obras@ aguar:na.sp.gov.br

2.035, CEP: 13.914-552, Vargeão

Assinatura
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8;1':: :1;8':$1::E.
Nome: MariãÊRiii;Feçanha de Oliveira Salva

RG n' 22.552.439-9 SSP/SP

13:912-464, Jaguariúna
!!aCKIDg:$P:ggy:br

SP

eeb..QEIHTonA:
Nome: MuliiiCerri Ramos

Cargo: Procurador/ Engenheiro Mecânico

RG: 7.549.071-7
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