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REGISTRAR PREÇOS PARA

ozu e Decreto Municipal n' 2.622/2007 med ante asl 62/2u as

as especificações e quantidades
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H3á í13 ';n=Mg:nElE.sm::
registrado em atéebimento da Ordem de Fornecimanto, a DETENTORA deverá fornecer o item

.X:Ti: !:q$E3HmS:':i:g= [U.=:
qualqu entnus ero oanspoHe do objeto segao de total responsabilidade da DETENTORA, sem

ãS ÊIEEE g;;HHn...«".; .:-.~....
11\..""'«~#g#519E "'"'' """-"":
qua) ge tatciar a presente Ata de Registro de Preços obedecendo a ordem de classificação e os

b) convocar, mediante correspondência
Preços, no prazo de 05 (cinco) diasl ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de

gà!:=5:ZU!: m:Slmãi='1:EEU'::E;MS gg=S==,';*,''':, -;';
peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosom os licitantes objetivando a familiarização das

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata

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

presente Ata de Reg stro de Preçosprimento das condições ajustadas no edital da licitação /na

CLAU:EH ouiEr - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

a) assinar, no prazo de 05 (c nco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preçosl
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Secretaria de Edm Solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela

c) fomecer o item conforme especificação e preço registrado na presente Ata de Registro de Preços

fYm':i**:* ;â 'ga;fàã,;;l.: : wl.aÚ;i;
:à:iEãT EÉ::: Ê:l Ublâ;E':Ê:#:H!:;::.á:l!"' ''* '*..;, :"-"''-';,« ~.

ass natura on presente Ata de Registro de Preçosnto das condições firmadas a partir da data da

i: HiTHBn:\ n :%:!: : :j: m

hillEu:i:'==';J.iu.E:!'?:::;Ei' .::.= .?=iilü,':!::=='='í.s='s:

lilhgH .=*B1:;:!2':.==!'.EHIEH:':=;g:3.:Ü".,. -' p'',ã', . -ú«... ., "';

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

7.3.1. 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 etr6n ca o será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota /
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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 ADMINISTRAÇÃO, quando

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

:ÊÜê=:F:=:âH.!=,"Ê:'=E,::*=E95:gJ=.:::F=;i;i ;:F, : '::=:-*.
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 Administração

:É: :g E'i:li.!ãi,=m!'Ei:i ; ..*"'',, '; "'; -''-" ..;..", ~" l:l:l;=''~.

8.2.7 Pela DETENTORA, quando. mediante solicreço o por escrito, comprovar estar impossibilitada

hllP=Uia ="89Sa'BH. 'Ü'H;ãÊl"S,::=g=::.!g !Sega': H:Çg.nã:'i

lãã H%UiüglgH :.iE=!E=.E=

IÊÜR: H Ê:glRHãügh$i ]:va.r'uiã
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

$B$E%Ê U ll;lt3E%
quais tenha a DETENTORA concorr do d retamente; rregularidades de pouca gravidade, para as

/9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

EMi=HZIH=z;u'!: ;':w ÜU$õ % ,g :!:
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MBHig$1i ÊIH :x: :
11$g$BIÜl11X iHIE11 EUl?$,:Egl
9.2IJSuspensão tempolaria de pérücipaiflao eanostação e impedimento de contratar com o Município

g==Eg:lã11BgEmugs::z!::::a:,:m=:g'.:is2: :s !5n

judicialmentetas serão, tadas dos créditos da DETENTORl;ítatório, cobradas administrativa ou

gâ3/=PISi==m=â:g:=!R.=guâHuigg: g3'E''';. '. '-:.. .'~;~.

géi.êàÇ81aW=.=='=i18H'l='EIF;l.=ãH !'\:SFgg,l:'HUB"âÉãE::lRH#

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

".-"s'l =n=H:yl:E =M: â12.S.=; m.f.SE"=fâE:.!Hpg:

l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas

/
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BI llii3ESiBGSHH8H
1 1 .5. A DETElyTORA obnga se a manter emicompatibilidade com as obrigações assumidas, todas

l&:i,METE ãE H.E.*3ã:'f.%.=EEopse.;\.SEH:igg,E, -.« -' ' "''", -"

TAL ESTIMADO:

tos lo preço global estimado de R$ 11.310,00 (onze

E==â.?s:'m.ss::}-VIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua

WÜW$$ gI EK3%HEI'gÊ;-:; /
n 'B EFB:.:::i'ba:!,g:::.ni:
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Jaguariúna,21 dejaneiro de 2020

m
P

Testemunhas

Lua.ano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

gàH':f:.l:S:ã3;dpeeg':!j!::;.E.:BH=;5'Ê"" - .- *.'.'"" ~' "-','.
2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

b)direforo caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 21 dejaneiro de 2020

RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974

gH$ "'
d

Jardim Venturini. Jaguariúna - SP

Assinatura

Página 8 de 9



!ele-êB94Q.gEBEBlçtADon:

g:!il%!HBip '"""; :""
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

13.912-464,Jaguariúna SP

Eglg..QEIENTORA:
Nome: Wellyng on Bassi
Cargo: Empresário
CPF: 321 .141 .758-39
RG: 40.371 .416-3

. Ro 325, Bairro Vila São Franscisco
Paulo
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