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CONTRATO QUE
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Procedimento Licitatórío Ro 333/2019.
Dispensa n' 034/201g
Contrato Ro 199/2019

1.0. DO OBJETO=

;áÊ;=;!::\=::\=.i'=.:'==;ãi\.'s=:isxm usl=E:s'. =
8.666/93resente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24, IV, da Lei
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critério dia(CON deste contr co podeladeterproa a ada por iguais e sucessivos períodos, a

ónus para a CONTRATANTE.é de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer

4.0.DOS VALORES

iÜ$ÜilBMW f %$.jÉI :
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orçamentáriaesas decorrentes do presente Contrato correrão por

NO 02.1 2.01.1 5.452.0024.2024.3.3.90.39.00 -- FICHA 259 -- Tesouro Próprio.

conta da dotação

ENTO:

verá ser encaminhada aos seguintes endereços

Licitatórvelio nestaro decados na tNota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo

da Nota F isca E etrõnica (NFado até o 30' (trigésimo) dla posterior à data de apresentação

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.
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6.0.PENALIDADES

quais tenha a CONTRATIÍDA concorrido d retamenteregularidades de pouca gravidade

6.1 .2. multa, na seguinte situação

para as
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judicialmentetas de::;ontadas dosrcréditos da CONTRATADA.ório, Cobradas administrativa ou

:E.=à;:E'REE;.5TI ::ã,ã.U:E= ;m='Ê=,.jmãÜ.: .?Fg''~;.
cobrançen deade erevista na Cláusula 6.1.2.2. serve como piso de compensa-ã3 - -

decorrência da conduta da CONTRATADApelos prejuízos' que 'vierem a' ser eapur impedem
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8.0.RESCISÃO

Hi& Ei!'lX.;i$hn;ã::=.,\.= ;xu u
82. A rescisão/do. Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no artigo 79
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9.0.DISPOSIÇÕES GERAIS

CláusulaO . ITnATAiDArulilento.confeccionar o objeto rigorosamente conforme estipulado na

li;a!:l=,âi=?u:h:: a=!:'s;Ê.Ü#l='.:;'''':, --' '',-,'". *; ;:

condições de habilitação e qualificação apresentadas nesta contratação.
9.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as

!?-O ?A ANTICORRUPÇÃ0

ll.O.TOLERÂNCIA

12.0.VIGÊNCIA:

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

13.0.VALOR DO CONTRATO:

13.1. As partes dão ao presente contrato o xralor to'
quatro mil, cento e trinta reais) ''' ' ''-v' v'a-
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15.0. FORO:

SláUaDSFili ãl $üg=.üz *ã r m;=E'=
Jaguariúna, 19 de dezembro de 2019

.êllep«.., M«-.., a.c "

CPF/MF No: 408.328.578-82

D

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de laguariúna
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DISPENSA No034/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓR10 NO 333/2019
CONTRATO N'199/2019.

Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

z===:;=i:mu==nw:?:':u n:: :':HH==::::: F:.L',.".

lieli :«

Da a de Nasc mental co/IP/1 980 v. Pacífico Moneda

E-mai instituciolaU obras@Jaguariuna sp.gov.br

Jaguariúna, 19 de dezembro de 2019

2.035, CEP: 13.914-552, Vargeão

Assinatura
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Res
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RG: 22.552.439-9 SSP/SP

13:912-464, Jaguariúna SP

Relê..ÇQb!!B:4TAOA:

Nome: Elayne Mana Costa Cantanhede
CPF: 408.328.578-82
RG: 52.542.665
Data de Nascimento: / /

miS,E3iilii ;lu;"::'g:.wil ,«
368 Bairro: Parque

Assinatura
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