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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 272/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Processo Administrativo n' 1 2.425/2017
Pregão no 144/2017

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno,
n' 1235 -- Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato

:H ilU%l$41H: i:lâ iiT CI

Paulo. Estado de São Paulo, representada neste ato por seu procurador Senhor André

2 622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de preços referentes ao fornecimento
medicamentos, nas quantidades, especificações e
mencionados

eventual e parcelado de
marcas/laboratório abaixo

ITEM l QTDE l UN DESCRIÇÃO MARCA / LABORATÓRIO

UN GOSSERRELINA, ACETATO I0,8 MG SOL INJ20

UN50
SERINGA DEPOT

ZOLADEX /

ASTRAZENECA UK LIMITED
ZOLADEX /

ASTRAZENECA UK LIMITEI

1.1.1 0s itens a serem entregues deverão apresentar na embalagem, prazo de
validade de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data da Nota Fiscal de entrega,
identificação do fabricante e número do lote
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1.1.2 0s recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação.oriunda
deste Registro de Preços correrão por conta.da rubrica orçamentána n
11 .01.10.302.0028.2.028.339030.01.310000 -- Ficha 279

$H=WHI'$$11:in:-":
telefones (19) 3847-1006

2.3 A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o Orgão
Gerenciador

assegurada à Detentora da Ata a preferência em igualdade de condições

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora
terá validade de 1 2 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1 0 0rgão Gerenciador obriga-se a:

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) convocar, mediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro de Preços

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidadesl

2.1E:ll;:l;;.?li!:%.:E:illi:,E' .:'ãl:;,:EWI.;=.': .:==:« .»i.':« -qX
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente Ata de Registro de Preçosl

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
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g) acompan
licitação, na

har e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
presente Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preços

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do
fornecimentos

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria de Saúdes

d) fornecer os itens conforme especificações. marcas e preços registrados na
presente Ata de Registro de Preçosl

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2

f) providenciar a imediata correção. .de deficiências
constatadas pelo ORGÃO GERENCIADOR referente
presente Ata de Registro de Preçosl

falhas ou irregularidades
às condições firmadas na

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

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão Gerenciador e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata de Registro de Preços;

(Quarenta e cinco mil. novecentos e sessenta e um reais)

: i!:llgX -llg,= láElâlu; lli:!? UV
11: R:l l gemi:=11l=g:..=F..u'!ã.E*;

Fiscal
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7.2 A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: a para

7.3 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão
número da Ata de Registro de Preços, bem como a descrição dos itens

0

7.3.1 Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos medicamentos
solicitados, deverá conter, eblilsat91iangnlg: Descrição dos medicamentos, N'
do Lote e Prazo de validade dos medicamentos.

7.4 Deverá ser obrigatoriamente também indicado na Nota Fiscal, número da Agência
e o número da conta bancária do Banco do Brasil a S/A, as quais serão efetivados os
pagamentos

7.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

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 de

8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO. quando

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

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

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

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

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

8.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

:ii:i.nESga ::TãRHilH'EI dR FE:ã.=

Ata perdeu qualqu
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8.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito,
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços

comprovar estar

H!:1 =3iBH:=:;:LUTEI)H liga
aceitas as razões do pedido.

IH!:l T Bli#:l ::Hll:fBql ã'l:S;l;l11
detentora

1 0% (dez por cento), sobre o valor da Ata de Registro de Preços

em apreço

1 0 .520/02

9.3 Será propiciada defesa à DETENTORA
elencados nos itens precedentes

antes da imposição das penalidades

9.4 0s valores pertinentes às multas
a DETENTORA tiver direito ou
DETENTORA ou. caso necessário.

iradas. serão descontados dos créditos a queap
de forma amigável diretamente darecebidos

cobrados pela via judicia

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:
10.1 A inexecução total ou parcial desta
penalidades
ocorram quaisquer dos

1 0.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93
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l0.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a
XI. do art. 78, da Lei n' 8.666/93, a DETENTORA sujeitar-se-á. ainda, ao pagamento
de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de Registro de

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS .
11.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e

GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis

11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao

EE''â;=:T=ie..1g,'=El;ll:lE; ILl:::l!:lHU
mesmos

glHm ml: qBIWUlb
mesmos.

11.4 0 0RGAO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já entregues

Ül$$11gBRRÜ l :
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.disposiçoes da lei rP 8 666/93,
que regulamenta as licitações e contratações promovtaas pela AQminlSU aÇóu ru-'--Q .

houvesse ocorrido
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALOR GLOBAL ESTIMADO DA FUTURA

CONTRATAÇÃO:sente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
45.961,00 (Quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais). para todos os
efeitos legais

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGENCIA
14.1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
contados de sua assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO . .
15.1 Na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de
Ciência e lqotificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

16 IElegem as partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de
Preços. renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por assim estarem justas e contratadas, as parte?,.p.o.r seus representantes
legais, assinam á presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma para um só e Jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a
tudo presentes

Jaguariúna, 19 de outubro 2017

qü'LC--...- r6 .
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete.

/'
b /

DA
André Pereira Gomes Maia Filho
RG n' 6.864.834 SSP/PE
CPF/MF n' 047.372.224-02
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 144/2017
Ata de Registro de Preços n' 272/2017.

gK$S H HHdlllâhw:i

mais que couber

contagem dos prazos processuais

Jaguariúna, 19 de outubro de 2017

PPFFFITURA DO MUNIC
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

ÉDICAMENTOS LTDA

André Pereira Gomes Maia Filho
RG n' 6.864.834 SSP/PE
CPF/MF n' 047.372.224-02
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