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1.1. Fornecimento eventual e parcelada de medicamentos
quantidades e marcas/laboratório abaixo mencionados: conforme especificações

i iÜUHllg:F : ãn/aã! : !: !; :
.do objeto da contratação oriunda
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CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

:l:B=;=mHTEm=BXmE'=::==;,; ,
f:,"'. "". «.â.dfg#Sj:IÕES " '"" "«"-"":
a) gerenciar à presente Ata de Fiegistro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata:

Registro de Preçosl te correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

$gBÊ$nttiK:':/;:Hm= ::=:'Ê:::HJâ.Wg=:g:J; Ug
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

e)esenunlcar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das conde':ões ajustada --':'.- .
licitação, na presente Ata de Registro de Preços. ''''--- '-Jva'a''ao -í'.J cuildl aa

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA-
a)assinaraAtadeRegistrodepreços ''' ---v--n- J
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fornecirnentolno prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

c) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) nos prazos
Fornecimento emitida pela Secretaria de Saúdes

estabelecidos na Ordem de

d) fornecer o(s) item(ns) conforme especificações
presenteAta de Registrode Preços; ' ' '-:'- marcas e preços registrados na

e)2entregar o(s) item(ns) solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em Cláusula

H$K'ê-â;gWÜls«ÜI':ss-2
falhas ou irregularidades

âs condições firmadas na

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

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas
bala aa assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl ---''-ao a paiui ua

Hg ãHBE:iH%B$B 'n'e=s,g':;:
,:.CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

áãEl$1BUã ilu : k=:=n"nzÊ'm;mu
SÇÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1.rA icadale-erega do item registrado, a DETENTORA da Ata emitirá Nota Fiscal
fiscal responsável.a qual será atestada e rubricada pela Secretária de Saúde e pelo

ncaminhada aos seguintes endereços

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. '
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentação danNots Fácel E etrõnica 30' (trigésimo) dia posterior á data de

hq U93:â E':3:'S,=:â=E5.1:ElãF'=:=E.==?.: .-". '''.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2. 1o A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

instrument- --NTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
justificaüvat vaieme no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

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

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercador

AdminístraçãcCões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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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.

l$iÊllH#$ m: nm
l:i3:1âF:lq$Hãl'l:Hgl:lE

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES

9.1 .1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

9.1.2. multa, nas seguintes situações

11 : \=1:TIE:'E==g$'.31=R8

9:2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl' ' '' '' -''-'
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judicialmentltasusd raoo apdss d reguéditpr da sseTCNTtóEtA cobradas administrativa
ou

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inídoneídade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1 .2.

mX#&HEH:= 5E T;3,F'UliE=:'H'= =:'::=P';=:iEÊ ,-::

: g
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:

lãlÚe=hn.hml:11% g E#l :i gs
delineadas no art.da9Ada LeiRegí.6ro/9e Preços poderá se dar sob qualquer das formas

il$4EH% HEF IZEH:: iU
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GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1. Esta Ata de Registro de
contados de sua assinatura.

VIGÊNCIA:

Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
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Jaguaríúna, 24 de maio de 2019

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assisuntp de Gestão Pública

Prefeibiri do Município dc laguanuna


