
Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027

Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 104/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Procedimento Licitatório no 088/2019
Pregão Presencial n'064/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno. n'
1235 - Bairro: Centro. inscrita no (}NPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada
pela Excelentíssima Secretária de GJabinete Sra. MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA
SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -
SSP/SP. e inscrita no CPF/MF s)b n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP: 13.912-464, neste município de Jaguariúna, Estado
de São Paulo, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro
lado a Empresa FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. inscrita no
CNPJ/MF sob n' 14.271 .474/0001-82, na Rua Manoel Deodoro Pinheiro Machado, n' 1218
Bairro Vila Santa Teresínha do Menino Jesus. CEP: 18606-710, no Município de Botucatu.
Estado de São Paulo, representada neste ato pelo seu sócio proprietário Senhor Luciano
Rodrigues Roseiro Fráguas, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n' 26.367.554-
3 e inscrito no CPF/MF sob n' 2í35.260.378-03. residente e domiciliado na Rua General
Telles, n' 1396 - apto 111 - Centra, CEP: 18602-120, no Município de Botucatu, Estado de
São Paulo, doravante denominada DETENTORA. têm entre si justo e acertado
REGISTRAR OS PREÇOS do obj-oto abaixo especificado. decorrente da Licitação Pregão
Presencial para Registro de Presços n' 064/2019, com fundamento na Lei Federal n'
l0.520. de 17 de Julho de 2002.: aplicando-se, subsidiariamente. no que couberem, as
disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de 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), Leí Complementar n' 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Decreto Municipal
n' 2.622/2007. mediante as cláusulas a seguir especificadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

1.1.1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA

1.1.2. Os 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 nÚR-ieFO do lote

1.1.3. Os recursos orçamentários para pagarrtento do objeto da contratação oriunda
deste Registro de Preços correrião por conta da rubrica orçamentária
NO 02.14.01 .10.301.0041 .2043.339030. - Ficha 286 - TESOURO PROPRIO.

l

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA/FABRICANTE

2 300.00 CP DULOXETINA; CLORIDRAT0 30 MG COR/IP NOVAQUIMICA

7 600.00 CP SINVASTATINA20MG COMP(PMJ) SANDOZ
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2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum Ónus para o ORGÃO
GERENCIADOR.

:lEmE hX jHg$ HRk:lnn,;;
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

:l,s;1=31:n==.= f.=uE;Jã.,=s=\.#g;i=gâ*Ê;:T«- ''
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

d) realizar, quando necessário. prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

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. .Z)

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl
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b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do
fornecimentos

\ ' ' /

Fornecimento emitida pela Sollrcltado(Se nasdp;razos estabelecidos na Ordem

de

d) fornecer o(s) item(ns) conforme especificações, marcas e preços registrados na
presente Ata de Registro de Preçosl

e) entregar o(s) item(ns) solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em Cláusula
2.2

!.U:=':.; ã:W ê:E6.Ãg'TliÊH:' ='n.S.1'7#H:S::'::
oresente Ata de Registro de Preçosl

Si,.E==1;;:'='::. Ü:'!T!.%i.!::;.?8:;Uã=JE.=.*lEl:::à .:::.«;';'

bilitem o atendimento das condições firmadas a partir da
e Ata de Registro de Preçosl

=EgÉl;,==U$ n!=:.;Tm.=..eEe.EH'=em,;f.':

nove mil reais).

Hi HB:l g$ZÊIBFq:;s::::nli:!?as:::

:: l:HHUi&l :iã,il!'ãn :'igl
fiscalresponsável

7.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: a para
:=
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7.3. Deverá estar indicado na f-ota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços. bem como a descrição dos itens.

7.3.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos medicamentos
solicitados, deverá conter, gb111ggllg111gmente: 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 dQ 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
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

7.6. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá
correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "prc:rala
tempore", em relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-
E para atualização monetária.

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
Preçosl

8.2.2. A DETENTORA não forKializar 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 o.u 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 pela
Administraçãol

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

liliÊgg=.:EEHUH:1511X X J
aceitas as razões do pedido.

DETENTORA

Lei Federal n' l0.520/02:

9 1 1 adxrertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
ara as quais tenha a DETENTCiRA concorrido diretamentel

9.1 .2. multa, nas seguintes situa(;ões

cancelamento da Atam

da mesmas

:J$úlÇ$;4WBgHH Ul:ilH g ãG
em que
da Ata.
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ão em licitação e impedimento de contratar com o
até 05 (cinco) anos;

:B';ã11 g l$$EHl:BLUE'931: :ni :::.s'::

punição

9.5.cialmentltao selaoo apds o re craritprocesso l citTOltA. cobradas administrativa ou

::.=.zu:!ilF u5i:,:i:;;sx=!:iÊ'.Ê=n=:i=mi:ü :.u:sT.!
9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao
ÓRGÃO GERENCIADOR.

H
sf'?'u,Essa.i==' ":'1=Hi lãã) i! i:

1.:iã.;:.=li::h?9/E 'E: =s'!
stro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
.666/93.

locação das sanções cabíveis
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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.

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

1 1 .7. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei n' 8.666/93,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela'Administração Pública.

H==:UEm.Sg ÊU=;Ub:,si::ü.!p -'
15.1. EstaCLÁUSUL#t DECIMA. QUINTA - VIGENCIAorará pelo período de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA SF!!$: q:.nTElj!.0 0E.flElgB;ETORA CAi..AO
anda eNa q e16.1

assinarão Termo de

y
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Ciência e Notificação, conforme Anexo, relativo, se for o caso
Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

à transmissão deste

liãl ã3$:i:1:1%H EFTA;n.Hã3999Í lq$
presentes.

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

Secretária de Gabinete

l

L. .«««t.büKae
ENTOS LTDA

Luciano Rodrigues Roseiro Fráguas
RG n' 26.367.554-3
cpF/MF sob no 285.260.378-03

Luciana S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

lura do Munidpio de jaguariúna
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TERMO DECIENCIAE NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 064/2019
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
DETENTORA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ATA No: 1 04/201 9.
OBJETO: Fornecimento eventual e parcelada de medicamentos. - Itens: 2 e 7

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1 . Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnicol
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Des,pachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrõni:co, conforme dados abaixo indicados, em consonância
com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, 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, em conformidade. com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709. de 14
de janeiro de 1 993. iniciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civill
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereço comercial: Rua Lauro cle Carvalho. n' 121 5
E-mail institucional: sms.adm(ã2jgguarluna.sp:qov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3837-2424
Assinatu ra:

Centro CEP: 1 3.91 0-025
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Responsáveis que assinaram Q ajuntei.
PeloORGAO GERENCIADOR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-1 3
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(â)iaauariuna.sp.qov.br

SP

Pela DETENTORA:
Nome: Luciano Rodrigues RoseiE'o Fráguas
Cargo: Empresário
RG n' 26.367.554-3 CPF/MF sob n' 285.260.378-03
Data de Nascimento: / /
Endereço residencial completo: Rua General Telles, n' 1396 - apto lll
CEP: 18602-120, no Município de Botucatu, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: licitacoes(@fragnari.com.br
E-mail pessoal: luciano(@frz@nari.com.br
Telefone:(14)3814-0512 .é?'"l. . . A. ,.a t/
Assinatura: ,''K/,,ZtX ,U.©.uC11 t-ÇZ.(là.(là.UC,{.S

Centro
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