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2.2 A pasir do rembimento datOrdem .de Fornecimanto, a DETENTORA deverá fornecer o

qualquertrega e Oraansporte dos objetos selao de total responsabilidade da DETENTORA, sem

Ei HH :H S:.f==:::«
CLAug:j-A.OUAnTIA . DAS OBRIGAÇÕES oo ÓRG.Ão GeRENciADon:

e a

a) jerenclar a presente Ata de Redosro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

de Preços r, mpraantd correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro

'. -'11:=aB:=:!=E'!::.iRl511 Z:%::!ig.fã.'EERIÊ.Eg:"~".
d) realizar, quando necessárlol: previa reunião com os licitantes objetivando a famil ar zação das

e) cde Haicar aos gestoresldos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

f) coordenar a qua ificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:

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

ías da convocação, a Ata de Registro de Preços

GAÇÕES DA DETENTORA:

pela Secretars itens Solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de F:ornecimento emitida
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c) fprnecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

gire:EiL:a;g:i: ;=Ei:!U'!:=:ã Zn:! :;BEHeAst;T'iS:i#l:

li:HE:#:;b:%'Z;-#.:=g::H=' !hlH=:R:l:;!?.lg:::;''" ''.';, -"-""*;.;.
assinaturcondlçoes nte Pa de Rtem tro tendlmento das condições firmadas a partir da data da
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ã
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da DETENTORA. ncária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Nota Fiscal Eletrõnsera efetuado até 0 30' (trigésimo) día posterior à data de apresentação da
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2 2 A r\FTE=KITORA não cumprir as Obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

áiâ: l T t:i::m :::u: .=gg:'á: : Ri llll=,ll:l=
8.2.4 0s: « -a cluer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Regístro de Preços;
8.2.4. Os preços registrados se apresentarem suP

» WblV \4\3

enores aos praticados pelo mercado
8.2.5. Por razões
Administração l

de interesse público motivadas e justificadas pela

8 2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de

H:;.:sE~FSIE==:; '=;;:: H *s.zli31:. si:,';"'*..
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comprovar estar

ilà:l mlUwu lz !:iâ:: : :u g:k.2nT'l:i:

quais tenha a DET semOreA ue norem oonstatadastirregularidades de pouca gravidade, para as

9.1.2. multa, nas seguintes situações:
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uo. U descumprimento P

/

delineadas no ao. d9, dtaLdenRe66tro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

Página 5 de 9



Prefeitura do Município de Jaauariúna
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares. no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes
do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às
normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214. de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas
por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções
cabíveis

1 1.2. A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ORGAO
GERENCIADOR ou a terceiros. por si ou por seus sucessores e representantes na entrega do
objeto contratado, isentando o oRGÃO GERENCIADOR de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.3. 0 0RGAO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já
entregues.

1 1 .4. 0 0RGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue
que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização,
os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas. sem nenhum ónus para o
ÓRGÃO GERENCIADOR.

1 1.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA:
12.1. Se qualquer das partes. em benefício da outra, permitir. mesmo que por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro
de Preços e/ou de seus Anexos. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -- DA ANTICORRUPÇÃO:
13.1. Para a execução deste contrato. nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem. qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que
deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/2013. regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- VALOR TOTAL ESTIMADO:
14.1. Dá-se a presente Ata de Registro de Preços o preço global estimado de R$ 9.000,00
(nove mil reais), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-VIGÊNCIA
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Prefeitura do Mu1licípio de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13.910-027
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15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
16.1 . Na qualidade de ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, conforme Anexo VI, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA--FOROS
17.1 . Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Pauta, onde serão
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços.
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes

Jaguariúna, 10 dejaneiro de 2020

PREFEITURA DO UUNiéiÉiO DE JAGUARIÚNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

'D
/

Lenise Arrabaça Barbosa
RG no. 1 .060.693-4
CPF/MF n' 004.442.91 9-38

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do }lunidpio de Jagmriúna

Rafael Belluco Guerrini
Assistente de Gestão Públiéà
Pnfeitura dc Município dejquaHúaa
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TERMO DE ciÊNciAs NO'riFiCAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL No:150/2019
PROCEDIMENTO LICITATOR10 No: 301/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N': 003/2020.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA.
DETENTORA: LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA EPP
OBJETO: FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICA-ITENS:3.

DE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1 . Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnicol
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo. serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de
1 993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civill
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõníco - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se foro caso e de nosso interesse. nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna,lO dejaneiro de 2020

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina Hosikawa

Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 1 8-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial: Rua Cândida Venturino, n' 300
E-mail institucional: seduc(â)iaquariuna.sp:qov:bt
E-mail pessoal: crispcbonini(ã>hotmqi «com
Telefone(s):(19) 3837-2888

Jardim Venturini, Jaguariúna SP

Asslnatu ra
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - J:lguariúna-SP - CEP 13.910-027
Fome:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786
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Pre êjtura do Município de Jaeuariúna

ResponsáyQi$ gue assinaram o ajuste

PeloORGAO GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 1 20.339.598-1 3
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(â>iaa
E-mail pessoal: mariaemilianQllQ 29mail.com
Telefone(s):(19) 3867-9724

13.912
uanuna

-464,Jaguarlúna
se.aov.br

SP

X
Assinatu ra : 7 ,/

Pela DETENTORA:
Nome: Lenise Arrabaça Barbosa
Cargo: Empresária
RG no. 1 .060.693-4
CPF/MF no 004.442.91 9-38
Data de Nascimento: 01/05/1 953
Endereço residencial completo: Rua Arthur Franco, n' 690
Santo Antõnio da Platina. Estado de Paraná.
E-mail institucional: licitacao(@lettech.com.br
E-mail pessoal: lenisearrabaca(@outlook.com
Telefone: (43) 3141 - 7811 / -7

Bairro Centro, no Município de

0
Assinatura
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