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Educação.

2gistrado em aeéebimentedaiOrdem de Fornecimanto, a DETENTORA deverá fornecer o item

l@li;lHH#SHÜH?? $H H'ãH H:
qualquentreua e o transpoXe dos objeCts serEI) de total responsabilidade da DETENTORA, sem

ã B HÊIEHÇ ilg :HgR...«".;.:.:~....
51\.. ""' «~.:fg#=".'n " '"" """-"":
qua) gerenciar ae conente Ao dein dosstro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

b)eços no prazo de 05 (cirespondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de

gà!:!Hg=U:; =::Eqmâ:='lÊEm;ã'E:igHãg gE=sn=,';*,;-';, -',,

g:::2:S::!U!.:=ÊU'oHãÊ:: :EEã:.E'" .; -'.'*;-*'; .~.*':;.::':;:='-';'':;,;. -,;
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)eacnmpan de eefiscaozar Oreçosprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na

ias da convocação, a Ata de Registro de Preços;

GAçõES DADETENTORA:

b) entrenar os itens Soocitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela
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ÇJ Fornecer os itens conforme especificações e preços reglstrados na presente Ata de Registro de

"%zHHnzuuu:s:':z'eãlü3u: : li ui.$1;5'z'ip.:E!
FàJ:=:E:'bH H ::lE=Ea=;:T::.H:=E.?:;::.áE;:"' :.:l == =1..,"'..
ass natura on pÇeesnte etpossibMtem o atendimento das condições firmadas a partir da data da

;á,= :ESã==!=áU: ã:'=:':ãEH11Uà:ãdi,Eã:tU3dTi:=' *:XÊ2U

úí !â== ='Ê;::!!STn=P==lEHp:E$::â="',. '' -'',;', . -'"''. ~; "*;

.iÜ.:='7ã ;;j::=b:F:H T ;l ,l=r=';1:,F:.Ul;=:;1,.='=H=,S=;4 "'"". .;
DETENTORA bancária onde será efetivado o pagamento d

everá estar no mesmo CNPJ da

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5c O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
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ÊiqãU-â'lHâLE':g=S,Z:â=E:t:ESflE:::E=E de p-". ~''."' ": "":
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

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

:Ê:.Ê==:=;ân.=E:,''Ê:';UH.::.=Eg::gJ;.:;EFE:;h:i:;g:=, .''::=: *.
8.2.3. 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 Administraçãol

:áil;:ig:'E'::uii.!:!i,HE:'E'i:i.::.'"*.,; ~; "*; -''~" -"--", ." ..--'ções -.

8.2.7. Pela DETElyTORA. quando, me(cante solicitaçãs. por escrito, comprovar estar impossibílítada

BSH $HIBã H!: :: : a:::z'! Jáã:

«,«na- «" SU.'k'U:âÊI'â::zgm:.!g!:::n'.?Hiíçgi:i::

làH iHIW EÜ ISH=8:;.;==!n.:=
IÊlà l THR) :ã âÜX%!i::ua.!'nsE
,.CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

H $E:illllsTSl$1: il:
quais tadhe a g3íTesempre que forem consta adas irregularidades de pouca gravidade, para as

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

EÜÇg gElE K H $gãlii p% ,g:sí
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de Jaguarlúnao tempo:a;ia de pé ocipaiRao em licitação e impedimento de contratar com o Município

làHIKHB li : ! :sn:m :sÊ'.=sg ::! n

: ::Ee;:H';:ÜH
judicialmentetas deraontâpos dos reédiars procedimento licitatório, cobradas administrativa ou

:â3/=Plgi==H=3;!xHR =:Uã:lHÉgg: g:'y';.;. ~. '-'-.-.'';~.
iHLBaHU'=ÊgE,E'inE;r:.f:n!:,:!u;,I'ãM% ii m

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

".-"s'$==H :% UlgiB%:;==.Z;m.'.:-"::::::.!mE'g::
no arfa reilJa Lei no 8.666/93egistro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

\

\
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as mndiçõTENTORA obr ga se a lificnter exig das na liidade com as obrigações assumidas, todas

regulaAeica a-se ia esta Atandetaçõestroode Presos las dis nisífoes pú Lln n' 8.666/93, que

DO:

is.obal estimado de R$ 3.420,00 (três

-VIGÊNCIA:

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

#Ülg$$1 %Eg=%n:iE=H:;
CLÁU.9.ULA DÉCIMA SÉTIMA-FORO:

l$áglHI l Hlh'ã F$::sÊ'b3:!',s:s:.=:'
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ã,EúÊ]S]Eg H: EH :ÜH : :
Jaguariúna, 10 dejaneiro de 2020

/r

ME

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitun do Munidpio de Jaguadúna
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BÊ:ll::l~...DE

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

siU'=p:.::niãÍ: ::; .E.;En=;R'Êu;" '.-.'".: .l l;==
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) Ocaçãmpanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

:n==s:aii:=:ã:pp=m' =?is7:.i :::u;; .,;': ' '.,'".-''.:l =:':
Jaguariúna, 10 dejaneiro de 2020

RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974

HÜg;'' Jardim Venturíni, Jaguariúna - SP

Assinatura

\l
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!i '-'".',; ;'-"
Data de Nascimento: 14/05/1 966

13.912-464,Jaguariúna
l©lBl@êP:gQy&

SP

e91e..QEIENTORA=

Nome: Ricardo Aparecido Caruzo
cargo: Empresário
CPF: 303.282.998-47
RG: 30.314.859-7 SSP/SP
Data de Nascimento: 03/02/1 982

HÊEI !i mmn:lili :{ ::=us;:=«
t=1,H:?Üliã%#K=1=:H"

Bairro Jardim Herculandia

om

Assinatura
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