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GERENCIADORe transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
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4.1. O ÓRGÃO GERENCIAD OBRIGAÇÕES OO ÓRGÃO GERENCIADOR:

a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

de Registro de Preçosl correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
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famil arização das poc necessário. prl)via reuniãogícomd os rec ta;ntes objetivando a

presentunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

eg) acompenhar e de Rlzaisoo dmEneços o das condições ajustadas no edital da licitação

acjUy ='âiE=.E'FE«.'' """""«:

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

c) entrepelr os censrsolíciAdmin stração es iesnçasecidos na Ordem de Fornecimento

d) fortrocer Oseitens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentação da Nota Fiscal Eletrõn ca 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando=

de PreçoDIETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro
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8.2.3. Em ;qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro

mercador preços regístrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

Administraçãooes de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel /de pouca
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9.1.2. multa
nas seguintes situações
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judicialmenteas se:scoal)os s dos Uradlprocesso licitatórioAcobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no Subitem 9.1 .2.
9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:
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l0.2 A rescísãarÜa0 79 da Lei no 8.666/93. os poderá se dar sob qualquer das formas
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IGÊNCIA:

aços vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

A

Assistente de Gestão Publica

Prefeitura do Munidpio de Jaguaríúna

Assist*ellte de Gestão Pública
h efcitura do fviunicípio de Ja:!uarlú



TURA DO MUNICÍPIO DEJAGUARIÚNA

019

OBJETO: Fomecimento eventual e parcelado de materiais de limpeza.

TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

itens

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãopanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

!iâElp:odES: :::=::T .HHF:H=t:\:!HE'mF;'; ' '.,'".-*;';,
Jaguariúna, 27

nistração e Finanças

RG: 21 .820.045-6 SSP/SP
Data de Nascimento: 21/07/1 971

Endereço Estrada MunicipaIMíguel Tebar, 880 - Sítio Novo -(

de novembro de 2019

r'fogueira-SP. ' '''-,

UUlliil
x. Postal 280 - Arthur

IQy.br

/Assinatura
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CNome: l:'...a círiiiia r'eçanha de Oliveira Sirva

RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, no 127

13 912-464,Jaguariúna SP

Assinatura

dele.DEIENTonA:

cargo: Empresário
CPF: 052.435.018-32
RG: 14.687.562-X SSP/SP
Data de Nascimento: 22/01/1 962

glFiliiiZii ãiüiiÊ$ui :Ê:'J!:f;
E-mail pessoal: adm@ljsouto.'com. br
Telefone(s):(1 52n-- 32#2.1 861

Bairro: São

Assinatura


