
ESTADO DE I4ATO GRO55O
GOVERNO I',IUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL OE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

O valor tota dos itens: R$ ,123.840,00 (Qualroc€ntos s vinte a tlas mil
oitocantos e quarenta reai3l,

Obs: Caso os SeNigos pela Licilanle vencedora n5o alendam as especlnca9oes
conldas no Edital e na Proposla, ou apresentem quaisquer defeilos. a Prere ura

Municipal de Jaciara os rcjeitant. devendo a Licitanle vencedora. prcvidenciar a sua
reparaeao. nas specifica€es coretas, no prazo maximo de 02 (dois) dias.
conladc a padir da cornunicagao feita poresta Prefeitura MuniciPal.

3 DA JUSTIFICATIVA

31 Enfatzamos que, esta Secfelaria tem buscado, nc€ssantemenle, alender as
necessidades da popukqao Jaciarense tentando encoitrar a melhor so|u9eo dos
pfobemas perlinentes a cada slLaaEo Deslaca-se tamb6m, quea manulen9ao em
dia dos veiculos e predios pLiblicos vem oferecendo maior lenrpo de ltirza9Ao e
ma or rendimenlo de um equipamenlo res! lando enr lrabalho. condi9oes segufas e
redugao de custos @m paradas e inlerd 96es. Todos os equiPamentos sem
disli.cao ne@ssilam de manlien96es. para garanF a ope€lividade
fundona idade acesso e DrinciDa mente a contabilidade dos mesmos

32 Esla garanl€ nao e s6 a integidade mas tamb6m a s€guranga, pois a neo
realiza€o da manutengao colo€ em sco a iniegddade lisie das p€ssoas

. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

4.1 Entregar o objeto desle nos locas supracllados e nrormados na ordem de

4.2 R€a izar o obielo de acordo corn os prazos eslabelecidos na proposia cortados
a oartnda datado recebimenro da odem de comora
4 3 ResponsabilizaFse por todos os 6nus relalivos ao tornecimento do bem a ser
adjudicado estabelecrdo na Ordem de Comprai
4 4 Ma nlef dL.anle toda a execugao da Ordem de ComPra em compal b I dade oom
as obrgagdes asslmdas. todas as condrgoes de hablilagao e qualfcagao €xrgdas

5 OAR|GAq6ES DA ADIIINISTRAqAO

51 Acompanhar e fiscalizar a execu9ao da Nola de Empenho, bem como aleslar a
nota f scal/fatura ap6s a prestaFo de servi9o, obleto desta ticita€ol
5 2 Efetlar o pagam€nlo ar conlralada 30 dias ap6s a emisseoda Nota Fiscall
5.3 Aplcar e Conlratada as penalidades pfevistas nesle Edilal e na legisa9eo
oertinente ouardo for o caso
5 4 P€star as lnfonracoes e os escar€cm€n1os atrnentes ao obFlo, que v€nham a
sef so icitados pela contalada;
5 5 Oocumenlar as ocorencEs hav das
56 Oeterm nar a reqularizaeao das falas e defeitos obseryados na execu9eo do

i6a'l,lal-r i JACIABA6


