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1.0.DO OBJETO:
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8.666/93resente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24, 1y
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CuçÃo:

dias, contados da assinatura deste

crté A dae:lcN deste contratonfode:adetermlnrr a ada por iguais e sucessivos períodos, a

contados da data do recebimento deflnit vo do mesmos especificações mínimas constantes.

31.=:::=1:âl:Jm#:H::':!'k:E.:!:g:::U:: : «i''' '" -" " ",'''", "'.'".
ónus para a CONTRAnspoTe.é de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer

4.0.DOS VALORES

gÜHHiãÜE=ã;: *!::!.s Junta;=?.=.z=!z:=.=1:=
4.3. As despesas decorrentes
orçamentária:

N' 02.12.01 15.452.0024.2024.33.90.30.00 - FICHA 257 - Tesouro Próprio.

'entes do presente Contrato correrão por conta da dotação

$gR*:":.*"::»:;"*:'.;
Licltatórve=30nestar l decados nna anota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo

Nota F scal Ele rõnl era eF-e ado até 0 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da'a - -õçdl eaetronica (NF-e).
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5.4.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Fiscal menenhurna hipotese serás e Stuaeo pagarnentote.nteclpado ou sem apresentação de Nota

ãÊT=Tl!;'R=::=kãE=!.i:* ;* ::M':'Ê;::s:'ãE

hG mn%n: :i% 8jig:EIE IH
$ün'ünln:.==='=u:u :n s: *:l= E=iH:s:'=:JE:

quais tenha a CONTFtATADA c fororri codstatadas tirregularidades de pouca gravidade

6.1 .2. Multa, na seguinte situação:

para as

iiiixl$:!UiUI $ n
ánHIEl;E 31$1BE ='zj;.=':gm*=L m's:.i:::':=u ::z'

Municípspdnsao Uemporarial derazo de até 05em licltaç:iS; e impedimento de contratar com o
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judicialmentetas se::)on ados o sreréditos da CONTRATADA rio' cobradas administrativa ou
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8.0.RESCISÃO

TÉBl!%H21=HS*:üg'Uã:'ãÊn:s.?:!==#:;.gE'H=: E H:

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no artigo 79 da

lli li:lEili;3íWR:gEEFÜ';nzT:ãsu!'s:=..t5:is:â! g

Cláusu a 1.1 deste nstrRAIS la confeccionar o objeto rigorosamente conforme estipulado na

B
e contraicam.se a este idontra la as dIsPo:içoes da L el n. 8.666/93, que regulamenta as licitações

de habilitação e TADA abro apresentadas nesta co arexecução do contrato, todas as condições

IO.O.OAANTICORRUPÇÃ0
C
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ll.O.TOLERÂNCIA:

12.0.VIGÊNCIA:

assinatura contrato vigorará por um período de 30 (trinta) dias, contados da sua

13.0.VALOR DO CONTRATOS

1 31 e As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 75.020,00 (Setenta e cinco

15.0. FORO:

$iiB IH8BUlãH;H% $EFg ,::
Hg:.Nlll?lH:iUTEi11Í : '=Tçsí===ngs':

Jaguariúna, 19 de dezembro de 2019
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Testemunhas

Henrique Barsottí
Assistente de Gestão Pública

PrefeRura do hinlclpio de Jaguaríúna
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DISPENSA N' 032/2019

Procedimento Licitatório NO 331/2019
Contrato n'197/201g

=ãB'.:l
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de quem

11 B3i:: :==,s: s: ::;: " '.-.'"" ~' ""*.*.
pua) o acompanhamento dos ates' do processo até seu julgamento final e consequente . ,J

ll:='u::r: :::: :c';.===::m'"" '',..I'l ll'l.'==

llgE:lEE=:H"úR;==;=
CPF: 226.986.818-88 )bus e Serviços
RG: 32.903.375-X SSP/SP
Data de Nascimento: 06/1 0/1980

' aguariúna/SP encial completo: Av. Pacífico Moneda, 2.035, CEp: 13.914-552, Vargeão.

:l:EIHilZãBgnlr:s ''« ''

Jaguariúna. 19 de dezembro de 2019

(

Assinatura
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Res onsáveís

egl9.ÊQNIBATANTC

Nome: Mana Em l a 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

13.912-464,Jaguariúna SP

Assinatura à
D
0

eglg..ÇQbllB:ATADA:

Nome: Fábio lssao Machima
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 930.983.839-68'
RG: 56.764.993-3 SSP/SP
Data de Nascimento: O1/03/1 974

Ü%J:'g;FÊ'"'Três Vendas

Assinatura :


