
Pregão Presencial n' 164/201g
Procedimento Licitatório Ro 326/2019

=ÊllhHlgl :l$UgBRlgliK.ghê#EÉIÊÜ
164/2019 com fu citação .Pregão Presencial para Real

--" a' ;"' iEELE:#l: 11'i':a='B.m«;m;=3%l;B;:.;lmediante as Cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
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Registro de Preços correrão por conta das rubricas orçamentadas:
l . l . l . Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste



N' 02.09.09.12.365.0013.1026.4.4.90.52.00 - Ficha 175 - RECURSO PRÓPRIO
N' 02.09.09.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00 -- Ficha 186 - RECURSO PRÓPRIO

a) Pregão Presencial n' 164/20lg:
b) Procedimento Licitatório n' 326/201 g:
c) Proposta da DETENTORA. - - "'

b
ããÍUEE$Em;as:z===a=;::Tin:s.Hein:,;;= E ;=:u. 8

IÜâl:T IH ::: íauHU
2.3. As entregasus o transporte do objeto serão de total responsabilidade da Detentora,

g H iSBZE71; BEB : ll
4.ICL.AU ORG.AO GERENCIADOR obriga-se a: 00 ÓRGÃO GERENCIA00R:

a gerenciar a presente ntra deão destro de Preços, obedecendo a ordem de classificação

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz nar- ---:-- -- . . .
Kegistro de Preços, no prazo de 05(cinco) dias;" -'- '''-', b'a'a aõ uiareH a Ata de

h:=E:;.!=:wi :=nn=.n':=s!:E: l.=:;s::ew.ás;g=::
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

objetivando a



uariúna

presee) comurAtar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fisca azar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação,

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DE=ve--van.
5:1.ADETENTORA obriga-sea: - u'--BlqlvKA;

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

b) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) nos prazos estabelecidos
Fornecimento emitida pela Secretaria de Educação;

na Ordem de

Ata de Reg stroide Preços;nforme especificação(ões) e preço(s) registrado(s) na presente

d) providEllciar a imediata correção.de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas

Registro de Preços; uuK referentes às condições firmadas na presente Ata de

e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas:

f) prover condições que possibilitem o atendimento das conde''ões fir
vala aa assinatura da presente Ata de Registro de Preços yvua -"-''audb a paRIr aa

IH l E3u %'us:; :::

=Hh=:n:HÊ,= :==?.3j! :;: m;;=:.::::?:=t='!.gs:5:i:

$
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guariúna

«,4:1$=%$ !hn uc
7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços e o número do empenho correspondente.

bancária na qua serãostartivadcado na Nota F:scal o número da Agência e da conta

da licitante vencedora. onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

da Nota Fiscal Eletrõnica. tuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação

m=m,:=::n,l,=: :: nX ili *!n.H!:#H::
:tiÁ?SULA.ORAVA - RE9CISÂ0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos casos de: egistro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

Preçosl DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

8.22. A DETEN:TORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
justificativas valeHle no prazo estabelecido, se a Administração não 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 p(;là

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu nualnuer H--
conalçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol ' " -'' Hua-'luu- uaõ

8.2.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

==;inSl;ãH=EZEH=:=:.sm
IHHÊ3HhBKã T.=m'::: ::
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CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

:JJ;:t==hTBÊt $êU=g::HH.!:gHE,.~2S::'=;=:: É=:==::
9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

$$11m un iu
:'ã==B=ã::alga gE.:n:Hg*gTI'HH =T.~'".-*. -' .. *,;*'' '.«

i@li'$$1iHnn:B=RHS-m;:'"'*©

judicialmente, ou eEio' após odos clariprocesso lia atório, cobradas administrativa ou
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CLAUSULADÉCIMA-RESCISÃO:

IBÜll UBUgBH 3 ::=.='R=R;,SUEi=
delineadas no art.da,Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

H;:=nGdEoEEr=E,'=EZ;:: :18;=='S:= T=E:='lgãU'g
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penas da Lei Federal no 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo

i=8;=EB::2:: ::'n:E#
QUINTA -VIGÊNCIA: -- -o/, pára [oaos os efeitos legais.

stro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados

$gllê@l?W IHHg';B :;:;;:.:
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-FORO:

MEE iE$:1WEHg.=ilSãils
::-«'#$T1 13jlZIH Btã.eiEGg

Jaguariúna, 03 de fevereiro de 2020

HosPiTALAnÊiÊiRÊÜ
SSP/SP

n'141.467.868-19

/4=ist.:;l-Eie de Gestão Pnb
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Pregão Presencialno:164/20lg

MUNICÍPO DEJAGUARIÚNA. sucos

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

z. Mama-nos por NOTIFICADOS para:

publicação;panhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

exer---- -:caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e --:-- - - - .
u'-ç- '.,ci u uiroüo ae aefesa, interpor recursos e o que mais couber. ieuirrtentqli' JI

Jaguariúna, 03 de fevereiro de 2020.

glg:SEUS:i;.EEn=::u-
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/10/1 974

E.mail instituc onal:aliãHç@jaguartu11a.se.aov.br 300, Jardim Venturini, Jaguariúna
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) lj837-2888

SP

/Assinatura
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CPF n' 120.339.598-13 Oliveira Salva

RG n' 22.552.439-g SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1966

E-mail innti+i .i.,.maIS ódio Ro 127, Jardim Zeni,

SHl:il
CEP 13.912..464, Jaguariúna

a
SP

Relê..DEIENTonA:
Nome: Marlete Adriana
Cargo: empresária
CPF: 141.467.868-19
RG: 25.000.552-9
Data de nascimento: 31
Endereço residencial
Paineiras, CEP: 131i
E'llldll
E-mail pessoal:
Telefones:(19)

n' 339, Quadra P, Lote 05, Pq
ogueira, Estado de São Pauta.

das
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