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registrado em atéebirnento da Ordem de Fornecimanto, a DETENTORA deverá fornecer o item

.X::Ti: g:e$E9ãBH:'!:âg= g:H=:
qualqu entnus para o ÓRporte do objeto.;egao de total responsabilidade da DETENTORA, sem

8$1HHil$ : : !: m
:BR guIE:Ç Hg!:mZ$...«" .; .:-:~....
:\ ' ""' «~âfg#=Sg/E? " ""' """-"":
qua) ge tatciar deprontrate Ao dein dos;tro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

Preços no r, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de

ià!:r5hz=g: m:ilmh;=:1:EH;â'::i=Wãg gE=nn='';*';-';, -;',
peculiazaa quando necessário, previa reuniãoocom os licítantes objetivando a familiarização das

de FRegistro de Preçosores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata

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

g)eacompanhar eefi strlizar Oreçosprimento das condições ajustadas no edital da licitação na

CLÁUÊELAíSiUiNTA -.DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

a) assinar, no prazo de 05 (c nco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preçosl

b) cretaria de Educaçãícítado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela

c) fornecer o item conform
specificação e preço registrado na presente Ata de Registro de Preçosl

e e
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ass natura Oa proesnte Ata de Registro de Preços; to das condições firmadas a partir da data da

E:I$ãBTEgÍHÊ:\:HH#=E::==E:IÊ:;LEâ :J:=.E:' =T==:

E11.ri:S.=;i:'tSi'::J.:B.i:!'T;:iiS:;i ' .::.= .?=lT!= ,'H:'l:UP'='i.:='g:

de Regístro detar içdicado na Nota Fiscal Eletrõnorrespondente. ero do Pregão, o número da Ata

Agência e o número da conta bancária, na qual serão efetivados os pagamentos.
f.i. iieverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da

-3.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Fiscal E etrõn ca o será efetuado até o 30o (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota

o. Havendo atraso no o
7

CLÁUSULA OITAVA ' RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos

8.2. Pela ADMINISTFRAÇÃO, quando:



8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa:
8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento

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

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

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administraçãol

826. Sempre quecaçãoconsitatsdo qiue a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de

8.2.7. Pela DETElqTORA. quando, mediante solic tação por escrito, comprovar estar impossíbilitada

MW==âa'="89Si'%U.'='n;ã:l"::::;:g=ã:.::=H::H'.:H::3 2;.,:

liiH HHUEÜ$8HS$: :z=!p=.:=

IÊÚ8E T R$ :g:BH3âüghfi upE.F'HSÊ
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

li#HHHWÜg@l :illi UEll$1tT$U
quais tenhartêEl3ia,Esempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

HÜ$H l UH K ã Bg:!ii p%ãi,::::
9.1.2.2. Moratória de 2% do
realizar o fornecimento. até o loo íaón..x ,.li.. ' v'l"Jçllllento, por dia de atraso injustificado em
aplicada a multa por inexecucão trltnt .' n,:m'.'H- ""'v uu atraso, após o que, após o que. será
aquisição do objetojunto a terceiros às e>;ensas da DFTPK Tnn ' ' aa mesma, sem prejuízo da
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de Jaguariúna, pem pr:zo de atér05ipai:ao eanositação e impedimento de contratar com o Município

iilÜ13ÜH IEl: : ::n:u :il'.=s!: :s:

: E:le;::U';:ãH
judiclalmentet ou descontadas dos créditos da DETENTORA.tatório, cobradas administrativa ou

gâ=/:!P!:i=#H==;!:==R =F=5::=U::=E g3'E';,;. '. '-'..-.:';..

g'Éi.Êi.;gEH=g='=ÊaE,E'l=':;lF11.f3:HI':::H ,=:'clUB'%EãÊ:ÊIHU#

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

".""s'$==H:l;;lEE=HZã==.H;W.;.:E"::97E::.: S:

no artA resdcusao da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas
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1 1.5. A Deus NTORAiobrio e qualificação exig das na liciade com as obrigações assumidas. todas

ü:.âes;=:a;.ag: =.E.mÊ*:.: :'a.:\Si:H:iSg.h.S::'' ' "''", -"

CLÁUSULA DÉC MA QUARTA . vAL OR TOTAL ESTIMADO: estimado de R$ 9.000,00 (nove

2:fl!=-â.E' E:m .EIH l:'b ;.!sUEi:assinatura
pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua

ãl #üglli$egE%WH3%n:iEi;s:;
CLÁUSULA DÉCiMASÉTÍMA-FORO:

liH;lHleÊÉ='B EFRg,Ji iã'b3::' ,::s:.=i:

:,:ÉÊISl#l! H Z ãl ll:$ilF :m:
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Jaguariúna, 21 dejaneiro de 2020.

Té b )

Testemunhas

Assistente de Gestão Pública

PrefeRura dc fyuntdpio de Jaguartüna Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Munídpio de jaguariúna
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Pelo presente TERMO

.. ú:=':.i=;::1:=;:?;'*. '~.-''''.;~';:

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

300

Jaguariúna,21 dejaneiro de 2020

Jardim Venturini, Jaguariúna - SP

Assinatura &.
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CPF nl) 120.339.598-13 Oliveira Sirva
RG Ro 22.552.439.9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

CEP 13 912-464, Jaguariúna
B

SP

Assinatura

Claudinei Dias
Comerciante

261.197.398-90
22.897.8014

2EIENIQRA:

'ho Camatari, no 109, Bairro Ypê yll, CEP: 13.846.
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