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!cimento eventual e parcelado de materiais
)es e marcas/fabricantes abaixo descritos e

MARCA/FABRICANTE

ADATA/SOAPQUIMICA LTDA
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GERENCADOR.e transporte do obleto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

l H IH3E:lX:W =!=..;
ços. obedecendo a ordem de classificação

DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Reg stro derpmediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de
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d) realizar. quando necessário. prévia reunião com os licitantes
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

vanao a

presenterAtar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fiscal zaiso cumppllmento das condições ajustadas no edital da licitação

5':yii=eE'âi:=.:'n:«.'" " """"«:
b) informar. no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento
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pela Secret ontem solicitadoaços erFzos çstabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

de Preçcsr o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2. 1
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da A a de Registro de F)reços e do empcnlhElerçamentário ) o número do Pregão, o número

ncaminhada aos seguintes endereços
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

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

82.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

'-;*:âE;:s::s=.'i: :=:''Ê:LI.ul =!;x:::.==gg:ou não retirar o
nâo aceitar sua

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado:

Administraçãazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

:á:',=mixa:ãlHi::E;:=.;.=H:H.7; "'; -''-'- ; ., .;;
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumpnr as exigências da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

aslql aadvertência, sempre que foremrridostatadas irregularidades de pouca gravidade, para

9. 1 .2. multa. nas seguintes situações:
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judicialmentetas selao n apos o srcrédao processo licitatório, cobradas administrativa ou
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:
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delineadas no artigo 79ta de no 8stro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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OBALESTIMADO:

feitos regalo.r global estimado de R$ 7.800,00

E===2m.3:'::}-VIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
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CLÁUSULA DÉCIMASETIMA-FORO:
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Jaguariúna, 27 de novembro de 201 9

Gabriella Lopes Cunha
RG: 24.962.677-9

CPF:156.965.238-46

Prefeitura do Município de Jaguariúna Lucíano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefelura do Município de jaguariúna



TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de materiais de limpeza. - item: 02.

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

4. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãopanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

:!=:p:od=i: ãlã=Ê:T .HmF:H=T:\=!=E'HF;'; ' '','".-';';.
Jaguariúna, 27 de novembro

nistração e Finanças
RG: 21 .820.045-6 SSP/SP
Data de Nascimento: 21/07/1971

Endereço Estrada Municipal Miguel Tebar, 880 - Sítio Novo

de 2019

Cx. Postal 280 Arthur

ov.br

Assinatu ra



Res

esl9-QBgAg.gEBENÇIADOK:
Nome: Mana Éiiiiiia Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13
RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

E-ma l nstRua ariúna

Telefone(s): (19Í3ãÕ7L9724

SP

Assinatura

Este..DE]ENTonA:
Nome: Valerian Cardos da Salva
Cargcr Representante Legal
CPF: 225.676.558-08 '
RG: 34.649.680-9 SSP/SP

]l$#li 'eJ:: :"", -;'"
Telefone(s):(11)- 2303 5122
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CEP:02.073

Assinatu ri b

Gabriella Lopes Cunha
p.G: 24.962.677-9

CPF;156.965.238-46
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