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l:H:gl! PARA REGISTRAR PREÇO PARA
DE SUPLEMENTOS E' DIETAS

Procedimento Licitatório Ro 036/20lg
Pregão Presencialno013/20lg
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CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO

dietas -----'de preços referente ao fornecimento eventual e parcelado de suplementos e
mencionadas: nas quantíaaaes, especificações detalhadas no edital e marcas abaixo
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a-) Pregão Presencial na 01 3/201 gl
b-) Procedimento Licitatório n' 036/201 9.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

hEMn$gRãTHilinãF":

GERENCIADOR transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

1: J lg ggEE==:*.%:
:\.. ""' .:..~.:âg#=""n " ""' """-"":
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

de Ftegistro de Preçosl correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata

re'-istradosr eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
uupenal dades; b ue aaequaçao as novas condições de mercado, e de aplicação

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

objetívando a
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua AJfredo Buono, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

presente Ata de Fiel stro s dos ergaos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições
licitação e na presente Ata de Registro de Preços. '

ajustadas no edital da

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

fornedmento; o prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

emitida pala Secretarolicie das nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

d) fomecde Priteos;conforme especificações e preços registrados na presente Ata de

e)oentregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item

f) providenciar a imediata correção de deficiências.
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes
presente Ata de Registro de Preços;

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) 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. -- -'''")''

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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va or total estimado de R$ 460.756,65 (quatrocentos e sessenta mil setecento
cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). ''''''' '''--' vuu--vo

HHlãgB X$E3 ? :;: :;:=:='J==:
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão
número da Ata de Registro de Preços e do empenho orçamentárío.

0

7:2.1 . A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte en,'eletrõnico: ' ''''' ---- -' '-y"-- -'u a- -va- uy'

númerovela ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o
pagamentos oancarla ao Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica

o 30' (trigésimo) dia posterior á data de

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO OA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

nos casos de eglstro ae Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

de Preços;ETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro

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

mercador preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo

Administraçãooes de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu ------. . .
uuí iuiçoes ae habilitação e qualificação exigidas na licitação;' ' --ucu qualquer aas

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito. comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULANONA-PENALIDADES:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

de pouca
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9.1 .2. multa, nas seguintes situações
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9.5. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa
ou judicialmente. ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

s penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
9.1 .2. ue poaerao ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem

:ÍlânE'l:liâgu =7:,!i: uiâ n!:.p:Hg,in'!:!u;

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

delineadas no artigo 79 da Le Ra 8 666/93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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11.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1 .6. 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.
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os quais permanecerão inalterados. como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições,

mMZ.gU.;l'T:z',!;.:r!
ÊNCIA:

os vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, 27 de maio de 2019

PREFEITURAO

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

l\ Õ \

CPF/MF No: 072.025.248-21



®
TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

i âggãi PnEFE TURA DO Município OE JAGUARiÚNA

OBJETO; Fornecimento eventual
específicas. Itens: 3, 5, 10, 18 e23.

e parcelado de suplementos e dietas

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação; anhamento dos aros do processo até seu julgamento final e consequente

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

Jaguariúna, 27 de maio de 2019

Nome: Mana dãêãl:;no de OI ve ra Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Assinatura :

n' 1215, Centro, CEP: 13.g10-025
ov.br

br
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Res

RG Ro 22.552.439-9 SSP/SP Oliveira Salva
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Edil @W :: : "'.«

Assinatura: y

SP

Bela.DEIENTonA:

g ICà11 ::2e:,'
completo: Rua Vital Brasil

n' 526, Jd. Bela Vista, no Município


