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eletrõnico. e Serviços. os quais serão encaminhados para a Detentora através de correia
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2 4 0(s) iou carreta,ficara facultar o descarregamento. ado(s) em caminhão(ões) basculante.
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reços, obedecendo a ordem de classificação e

DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Registro de Preçosante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de
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d) realizara quando necessário, pri?ea ireun ão com os licitantes objetivando a famíliarização

presente Ata de Fiegistro de pdos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fiscal zar o Creçosmento das condições ajustadas no edital da lic tação e na

CLAU:ULAA:QUINTA - D=.EnniOAÇÕES OA DETENTORA:

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

c) entreger Secitearin d Solicitado(Senos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

d) fornecer o(q item(ns) conforme especificações e preços registrados na presente Ata de

e) entregar o(S)A a Rns)ssroicle dreno no(s) respectivo(s) endereço(s), conforme descrito no
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assumidas na presente Ata de Reg soro de Preçoscometidas na 'execução c Obe;aeiros
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será rubricada ppla So orçalia ntáObras e Serviços, indicando o quantitativo do objeto entregue e
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eletl nãos::CllêEgEã:;heietrõnica NF:-e) deverá ser encaminhada aos set./íntest'endereços

r ó.cárie na ser obrigatorçaemento indicada ru Ntoa.Fiscal. número da Agência e o número da conta

detentoraconta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Nota F scal Eletrõrücaá efetuado até 0 30o (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando=

8.2.1 . A DETENTORA nao cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços
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8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

ãHh.;..;;::'" '. '-*«"" "'"« -~;';«"'. .'l.=='.1'1111.':1111; ...;

:á:.b==E'R;E:i;El; H g:.=E;.S;:==1:onA '; "*; -'''" -"'-", -"
hi.;:Zã.*;:SIE:::fâ',!:;R.,=edd:=f; .Êllig: .:o:,.:=:''', ''"-''"'' .;:estar



ygríuna

Êl$ :i:iz !i?uls auassns
MgU U EHhlS L l;

En:=wi'iEnE: !: :: ã :iÚ;l;;;:.

hWiiis 1 13EU Rale'iliH B

:i'ÓI.='=R':'% U::m,SS:l S!=: -'"'''-" '' .:1:: :111,.'=1'.
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reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses. contados de sua
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Jaguariúna. 09 de dezembro de 201 g
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Rafael BeÜuco Guertini
Assistente de Gestão PúbHca
I'nfeitura do Município de JaguaHúu
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rERMO DE ciÊNêiÁc NOTifiCAÇÃo

l$$gl$1Hg ms WE:.l.!Tfa'iE'""--."
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de cascalho médio brotada itens: 01 e

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que;

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
v iiu processo

to dos alas do processo até seu julgamento final e consequente

nosso interesse. noq pr mos e nab formas legais e regimentais. exercer

E'mai instituciolaí: obras@ aguar:lna .sp.gov.br

Jaguariúna
09 de dezembro de 201g

Pacífico Moneda, 2.035. CEP: 13.914-552

Assinatura



no município de

egla..QEIENroRA:

Nome: Marcone Nunes Ferreira

RG n' 56asci'733.4: SSP/SP 7 CPF/MF sob no 033.757.016-75

Assinatura: ....zl(.ác,z4o ./lzá'4.,, Zaáü

CEP 13.146

Rua Três, Quadra 39 - Lote 218
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