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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' O11/2018 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DE
SAUDE.

Processo Administrativo n' 1 30/2018
Pregão n'001/2018
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46.410.866/0001-71
ete Sra. MARIASecretária

OLlyEIRA SILVA, brasileira
o 22.552.439-9 -- SSP/SP

residente e domiciliada na Rua Custódio, n'
Paulo.

ae

e inscrita no
127. Jardim Zeni, neste município.ae

represeruaaa neslenroc dador. oortador do RG n' 23 627.547-1 SSP/SP e inscrito no
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o 155/2016 de 27 de
as cláusulas a seguir

Lei Complementar n' 123/2006 alterada pela
Lei n'

Geral das Micros e Pequenas Empresas), Lei Complementar
outubro de 2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediant

mediante

especificadas.
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mencionados:



© Prefeitu

mii:ã iimil=p«' ".
uariunq

/'

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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telefones (19) 3987-9821 ou 3867-9837

2.3. Na embalagem do produto deverá constar o fabricante, o número de lote e o
prazo de validade, o qual deverá ser no mínimo, de 12 (doze) meses contados da
emissão da nota fiscal de entrega.

2.4. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO
GERENCIADOR.

condições.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

l:á;l=>1=B=TggÊ/ã;.=s=s, obedecendo a ordem de
pelos participantes da Atam

b) convocar, mediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro 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 penalidadesl
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d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

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
licitação, na presente Ata de Registro de Preços.

edital da

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

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,
presente Ata de Registro de Preçosl

marcas e preços registrados na

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 (circo)
dias úteis

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl

h) prover 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
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preçosl

reais) ofertados como lance final pela DETENTORA, devidamente aprovado pelo
ORGAO GERENCIADOR, perfazendo o valor total estimado de R$ 2.520,00 (oois
mil e quinhentos e vinte reais).
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6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos. diretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULASÉTIMA-CONDIÇÕESDEPAGAMENTO . ... ,
7.1. A cada entrega do item registrado, a DETENTORA da Ata emitira
eletrõnica (NF-e). a qual será atestada e rubricada pelo Secretário de Saúde

Nota Fiscal

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

testada, rubricada pelo responsável do
recebimento (mencionando nome, RG, CPF e cargo) e pela Secretária de Saúde, e data
do recebimento.

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

Pregão 0

7.3.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos materiais e aventais

solicitados deverá conter, Qb!!gglgrlgmente: Descrição dos materiais e aventais, N'
do Lote e Prazo de validade dos materiais e aventais.

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
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

posterior á data de

CLÁUSULAOITAVA-RESCISÃO DAATA DE REGISTRO DEPREÇ.OS. . .. ..
8.1. A Ata de Regístro 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
Preçosl

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. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas
Administração; 1 . n
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8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

das
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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

UÉâ HH T:$::gEmI:ll,ilBB H
razões do pedido.
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por cento), sobre o valor da Ata de Registro de Preços.
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9.3. Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades
elencados nos itens precedentes.

9.4. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
DETENTORA tiver direito ou recebidos de forma amigável diretamente da DETENTORA
ou. caso necessário. cobrados pela via judicial.
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l0.2. 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.

E=:=:e:en;B:W$U==3=;:EE}

HÊFgnglHl::E.n )U :E,$UI
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.4. O ORGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues.

lil; lied EETUHÊ:Eh B : R#g
nenhum ónus para o ORGÃO GERENCIADOR.

11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

que
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14.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo perioao ae lz LauzeJ íiluõua. ',v- -'auge
de sua assinatura.
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Jaguariúna, 02 de Fevereiro 2018

Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

TALARES EIRELIEPP

João li\adio de Castro Sanches
RG n' 2i.627.547-1 - SSP/SP
CPF/MFun' 095.539.158-09

Nh

Prefeitura do Município de Jaguanuru
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' OO1/2018
AtadeRegistrodePreçosn'011/2018. . . . . -..--. ,.,, .
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de avental Q©scartavei ' ileiiu. vú c

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARICJNA
DETENTORA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EPP

WHB$1%$X Ril;HF %$$
julgamento final e sua publicação e, se for o caso.e de n.osso intere:sse, paramos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.

Outrossim. declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos.e
decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo,

serão

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais

Jaguariúna, 02 de Fevereiro de 2018

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

HOSPITALARES EIRELIEPP
João Raàilo de Castro Sanches
RG n' à33627.547-1 - SSP/SP
CPF/MF n' 095.539.158-09

#:.


