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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 263/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Processo Administrativo n' 1 2.425/2017
Pregão n' 144/2017

A PRE:FEITURA DO MUNICÍPIO DE
no - Bairro: Centro, inscrita no

$@ CW:iKiPçli::i:n$$bãlê
Jaauariúnnte e tadniclliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni neste

1 4. V . -.J \J =7 . \J =7 o-

município de

sperança,.n' 2.320. Fundo Canoas, CEP: õ9.l63-554 no Município de Rioaaa
boa
Sul.

Es ado de Santa Catarina: representada neste ato por seu Procurador Senhor Maicon

REGISTRAR OS P -----a"a "niciwivKA. lem entre sl justo e acertado
Prnn3. D. :- REÇOS do objeto .?baixo especificado. decorrente da Licitacão

JAGUARIÚNA. com sede a Rua Alfredo Bueno
CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste

de Gabinete Sra. MARIA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

medi----- de preços referentes ao fornecimento eventual e parcelado de
mencionados nas quantidades, especificações e marcas/laboratório abaixo

ITEM QTDE MARCA/UN DESCRIÇÃO
LABORATÓRIO

14 PRATA DONADUl .ooo
UN l FENOTEROL 5 MG/ ML GOTAS(ENFER) FRA C/ 20 ML

GENÉRICO

il:hUÊlllll gl IHll='ãembalagem, prazo de validade de
ata da Nota Fiscal de entrega,

IÚI ll lll)lll IEHr HI ;'EJ:;' ; ã:*=!'s
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DE PREÇOS

lsua ass natura .or e a Detentora

CLAuguLA QUARTA - DAS.OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GcncNciADOR:

a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata:

b) convotrordmpdiante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata

BIEE8%::':J;znn= :!==':::lula. ug!::T:.';.-usã
d) realizar, quando
familiarização das peculiar o bjetivand o

e) comunicar aos gestores dos
presente Ata de Registro de

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantesl

licitaçãmpanharsenfiscalizar Oecumplmento das condições ajustadas no edital da
/
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CLÁUSULA
a) assinar a

QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
Ata de Registro de Preços;

fornecirnentolno prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

emitida palao ecret solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

Ata de FRegistro de Preçosle especificações, marcas e preços registrados na presente

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.

H E. i=..? .â:# HEB.,h.g'l::==' :!''E:Ê.':.:"7 : á ;~:

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

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir
da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;

lgnÃEHU:l'lãlnn:i ã
o Gerenciador e/ou a terceiros,
as na execução das obrigações

,:.CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

:gi!:llig !? Ê :lUTou;;z::=:11j:!rã l

:l==Hg.EllH;l:l=lgKli:EP 'u.=.; ..;c9

"'"''hada ": "'H:l;; "~''ilSl;

7.3 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Prego
número da Ata de Registro de Preços, bem como a descrição dos itens.
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da entrega dos medicamentos
escrição dos medicamentos, N'

e o rulmero '- ---igatoriamente também indicado na Nota Fiscal, número da Agência
pagamentos ló oancaria ao Banco do Brasil a S/A, as quais serão efetivados os

7.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7 5eO PagameatN serFisfet EdorõnEco. 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de

:hÁUSULA CITAVA -.RÇSCISÃ0 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

reçosl Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

8.2.2 AnDetentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
justificativa; uivalcnte no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

Preçosl qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

8.2.4 0s preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

Administração.ões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu --.... ...
çunalÇoes ae habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol ' ''-G'' qualquer aas

iiÉI lll: !ii !R:$1il H?:l:'d;l=PWI
lnE;]U,i]k]=n#ãj ]B.'~:'E:=s: !,:: :m ;
8.3 Pela DETENTORA. quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. l
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9LA.USULA NONA - PENALIDADES

l H117 il;lElãlU ::l:E:lliXl:l:BTI lll;
elencados nos itens precedentes.ETENTORA, antes da imposição das penalidades

l ããg:ÇÊIZ:ll T gl: }WP'i.=u::ê's;
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

laia'lll ãH: :H g;ã:lBde ocasionar a aplicação das

E'Ç.? ã11.:F:s'ã%.gg:7' 'K
delineadas no art.a At dd Lei noi 8.666/93reços poderá se dar sob qualquer das formasdelineadas no art. 79, da Lei no 8.666/93.
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11.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1 .7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei n' 8.666/93,
que regulamenta as licitações e contrataçoes promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA:

\.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALOR GLOBAL ESTIMADO DA FUTURA

13.1 Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
2.590,00(Dois mil, quinhentos e noventa reais), para todos os efeitos legais. #
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA:

contados de sua assinatura. de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

H$HXglêlg$8Elê iK g::; /:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

giFH1 13: UHE l i:$$'gã
:lliilÊil:'e;=Bif g%LIHHl:lHEUH

Jaguariúna, 19 de outubro 201 7

PREFEITURA D
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

r'\

Z:CE. (:l tO)'X
ALTERMED UATeriAI.'üÉõi
Maiébn Córdova Pereira
RG No: 3.242.195
CPF/MF N': 015.886.939-70

=0 HOSPITAL.AR LTDA
l

«u:i !ài:l;yi::.'tii:=:3U:
L.i-.:iiaÇC :S/C{.l iÍ3 t

C$1i:J: í10.W:.C:)2jt.I'JI 'i2 - CÇF' Ü7C.J!:''.IÕl}
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s. s4Testemunhas

Henrique Barsotü
Assistente de Gestão Pública
Pnfeüura do Município de Jaguanúna .EDlli:h %b
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

P

PREGÃO PRESENCIAL N' 144/2017
Ata de Registro de Preços n' 263/2017
Objeto:.Fornecimento de Medicamentos - Item: 14.
Orgão Gerenciador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Detentora: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Jaguariúna, 19 de outubro de 2017

PREFEITURA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

\\«. . ) ç'' P
rA

,r ALTERA
1. Maiçon Córdova Pereira

RG N': 3.242.195
CPF/MF N': 015.886.939-70
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