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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 277/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Processo Administrativo n' 12.425/201 7
Pregão n'144/2017

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

MARIA EMILIA
n

representada pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra.
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-
13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente ORGAO
GERENCIADOR e de outro lado a Empresa R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob n' 06.968.107/0001-04. a Rua
Rodrigues Cézar n' 174, Bairro Vila dos Lavradores, CEP: 18609-082, no Município de
Botucatu, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Sócio-Administrador
Senhor Silvio Ricardo Pinceli. Brasileiro, casado, Empresário, portador do RG Ro
19.635.215 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 130.952.458-07, residente e
domiciliado à Av. Prof. Raphael Laurindo n' 1 .663, Bairro Jd. Paraíso, CEP: 18610-302,
no Município de Botucatu, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA,
têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado.
decorrente da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 144/2017.

fundamento na Lei Federal n' l0.520, de 17 de Julho de 2002, aplicandoisç,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 '\:là.
Junho de 1993 e pela Lei Complementar n' 123/2006 alterada pela Lei n' 147 de 07 de
agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n'
2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

com

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

eventual e parcelado de
marcas/laboratório abaixo

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.

1.1.2 0s recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda
deste Registro de Preços correrão por conta
11 .01.10.302.0028.2.028.339030.01 .310000 -- Ficha 279

Roda rubrica orçamentária

©-l

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA/LABORATORIO

20 1.500 CP MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMP ACCORD

41 2.000 CP TIZANIDINA.CLORIDRAT002MG COMP UNICHEM
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CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1 0s itens constantes em Cláusula 1.1 deverão ser entregues conforme
quantidades solicitadas através de Ordem de Fornecimento juntamente com o
respectivo empenho orçamentário, a serem emitidos pela Secretaria de Saúde.

2.2 A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho
orçamentário, a detentora do preço registrado deverá entregar o item registrado no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, no Almoxarifado da Secretaria de Saúde.
localizado na Avenida Antõnio Pinto Catão, no 996 - Bairro Jardim Planalto.'das 07:30
às 11:30 horas e das 13:30 às 15:30 horas, mediante prévio contato através dos
telefones (19) 3847-1006.

2.3 A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o C)rgão
Gerenciador.

2.4 0 (órgão Gerenciador não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de
Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação específica quando
julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, $ 4''da Le'i 8.666/93,

': '
seja

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 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 0 Órgão 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 Atam

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Regístro de Preçosl

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

d) realizar, quando necessário. prévia reunião com os licitantes
familíarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

objetivando a

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

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação, na presente Ata de Registro de Preços.
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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
presenteAta de Registro de Preçosl ' '

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

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ORGAO GERENCIADOR referente às condições firmadas na
presente Ata de Registro de Preçosl

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

h) p.rever condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir
da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros.
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigaçõ.es
assumidas na presente Ata de Registro de Preçosl

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1 0s preços para a aquisições futuras dos itens constantes em Cláusula 1.1 são:
Item 20, valor unitário R$ 5,18 (Cinco reais e dezoito centavos), totalizando, R$
7 770,00 (Sete míl, setecentos e setenta reais); e item 41, valor unitário R$ 0.57
(Cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 1.140,00 (Hum mil, cento e quarenta
reais); ofertados como lance final pela DETENTORA, devidamente aprovada pelo
ORGAO GERENCIADOR, perfazendo um valor global estimado de R$ 8.910,00 (Oito
mil, novecentos e dez reais).

6.2 0s preços.referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, díretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A cada entrega do item registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota
eletrõnica(NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo Secretário de Saúde.

Fiscal

7.2 A Nota Fiscal eletrõnica(NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: com cópia para
$at4de:!ned camentos(@iaqugriuna.sp.qov.br

é.'
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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

l:Ü;=381ilm==Egaz'B.!:.u'ã=;'E:.===K's
e o número da con'-atonamente também indicado na Nota Fiscal, número da Agência
pagamentos la u liGarIa ao Banco ao tsrasil a S/A, as quais serão efetivados os

7.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

75. O paçãmdntN serFisfetluE etrõnica. 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de

:\JV:!LA ciTAVA -.RISCISÃ0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos casos de soro ae r'reços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito

8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

2 o Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

instrumentotentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
Justificativas v leíi e rio prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

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

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

Administraçãqões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

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

Ata perdeu qualquer das

=Ê6,=R11:;98XRli$111193::dãHF*.=
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.



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

@iÊ11: 8::mn 'iB
BWIZBm#HB)ãHGeXã'XHnE
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

1=HZllUg'l j U 31iZI 1%$1Bll
9.3nSeraspropic adapdefesani; DETENTORA, antes da imposição das penalidai

llÊ Hall: T EglT Fnp's.=m:zi's:
CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

lliÜESlgi ã:EK #;álIBI:31:11iãã3111: ::
l0.2 A resc são da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas



Qy.br

# mn u=U'$Hl$#Blb#
ãlá.==sâ;==:f=n.==z,::.== 's'ã==E'lE:.fg; :: s

: != á~=E=:::.:!Bz:S .\ =i:&; = .SUBIU;.== ;Ê..$#,.# '

: :J,ã'm:i :fiã8.!ee E:gi?=ã:E:=:LglEg:!S:Ei:Fm=,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA:



CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - VALOR GLOBAL ESTIMADO DA FUTURA

13.1 Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
8.910,00 (Oito mil, novecentos e dez reais), para todos os efeitos legais.

H=1:$=1m'=;VIGÊNCIA:

reços vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

$@gBWggE E,lliHiHHg::uJ;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-FORO:

:liiilg!:'gEE5#gHil IZWIERH
Jaguariúna, 19 de outubro 2017

RG Ro. 19.635.215 SSP/SP
CPF/MF sob n' 130.952.458-07

Testemunhas

PrekRura do Munidpb de Jagunúna
Dentse S. S.Stein

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do hlunicipio de Jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

gEEIÜnEIFâ,.

Jaguariúna, 19 de outubro de 2017

CPF/MF sob no 130.952.458-07


