
e Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801 / 9780 / 9757/ 9707

F

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 105/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Procedimento Licitatório Ro 088/2019
Pregão Presencial n' 064/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno. Ra
1235 - Bairro: Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada
pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLlyE RA
SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG Ro 22.552.439-g -
SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódio, no 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, neste mynicípío de Jaguaríúna, Estado
de São Paulo, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro
lado a Empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob
n' 05.847.630/0001-1 0, na Rua Senador Fláquer, Ro 869, Bairro Vila Euclides. CEP: 09.725-
443. no Município de São Bernado do Campo, Estado de São Paulo. representada neste ato
por seu Procurador Senhor RICARDO VIEIRA CASSIANO, brasileiro, casado. comerciário.
portador do RG n' 23.752.322-x, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob Ra
178.397.978-06. residente e domíciliado na Rua Valisere. no 46
Município de Santo André. 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' 064/2019. com
fundamento na Lei Federal n' l0.520, de 17 de Julho de 2002. aplcando-se.
subsidiariamente. no que couberem. as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho
de 1993 e pela Lei Complementar no 123/2006 alterada pela Leí n' 147 de 07 de agosto de
2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), Lei Complementar no 155/2016 de 27
de outubro de 2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007. mediante as cláusulas a seguir

Bairr

especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

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

1.1.1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA

1 .1 .2. O item a ser entregue deverá 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.

1.1.3. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda
deste Registro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária:
N' 02.14.01.10.301.0041.2043.339030. - Ficha 286 - TESOURO PROPRlo.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

l

ITEM QTDE

200.000 CP

UN OESCRIÇÃO MARCA/FABRICANTE

BUPROPIONA 150MG COMP (PMJ) GENERICO EMS NACIONAL
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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

lll$W:S; n!: a $xli$
GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO

2.4 0 0RGÃO .GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro
de Preços, po:dendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação específica quando
julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, S 4' da Lei 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
OETENTORA terá validade de 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. '

CLÁUSULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1 . O ORGAO 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 Ata

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 penalidadesl ' ' '' '-'

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licltantes
famíliarização 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
licitação, na presente Ata de Registro de Preços.

condições ajustadas no edital da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DE
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl .--l

ENTORA

2
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fornecimentolno 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

presente Ata de Registro de Preços; especificações, marcas e preços registrados na

e);ntregar o(s) item(ns) solicitado(s) no respectivo endereço mencionado em Cláusula

hE$X'il-ããHâês.üg':ss==' ;T'z:Ê.i:.:"ç?::á:::':;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a mártir da
aata da assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl --- - ''-- '--

ESIÊHE;31:1 's'e=:,=':;5
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

.3,:,:U: '=R

ãB'Higll%==nil!':'=ável, não se admitindo qualquer acréscimo,
spesas e custos, diretos e indiretos. como

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

:i.l{,â. E=C'!',J':.:tF.T. 'eP.l;t'''', , '":"o" .; "*, .«:':,á ~.'; -'",-
fiscal responsáve l.a quó' Dera aleslaaa e rubricada pela Secretária de Saúde e pelo

"'"''hada ": "'U:E: "~''lISa

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
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentaçãomenNota Fiscal E etrõnica 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

fl :lHg :â E'29:':,=::=E5.ElilãF\E::E.;=F.; .-". '-,.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

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

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o
justiflcativat cqu'valente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

.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 mercado;

Administraçãqões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata nerdell nuãl----- .,..
ÇQnalÇoes ae habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol ' '"''- '4ua-'lucl UdS

ãÊâSgEUKH :HTllÜHlgn
,©
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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$1Ê118Mm m:l m l :
l lli3:1Eil:lX%H C$Uil'l:B l:lX
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

g;l ;:n:Ç:ã;Eu;éz;g==:=fii=,:1;U:g;''; '' -'-'' ,',»'~;..,

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

ãl li: lqlãlliKBÜ' E==lâ$'jl=W!

S:.Sgr:ãUnRg:i:'ilE B?=:'Eã:' }E::E?::J;-.''".-*. ~. ..-*,;''' ''" .
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judicialmentltasuseraoo apdss d regu artproce DETl:NTORA. cobradas administrativa ou

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

""' """-"o- t5: Eli;f'?'gS15=:'H'= =:'::,#!"!":Eleve:,'ã:

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

lbú %RHÕIÉllããE#sEÉillli: :s
delineadas no aH. 79, da Lei Ro 8.666/93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas

\
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GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos

ãl:li3ZS'=Eu=uE.riEa='=ü:eE'ü:s=#:E:.fins: :

:ih$;:s=::::â,!us=.,a; ::usl: :êa. rHÍH:Sg:'.*.ãn; :;

::J,ã'.;=a: :;::iéãgZ :;gf:;:E;;:=3àlFgg:?5à:l::gJHg.,

â;il EliZ ÊI Ü::* l:!t'.«

HBIH%R:;'â;'zGÊNCIA:

eços vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

Hlilãil$$$ãlE$H8:n!;
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Jaguariúna, 24 de maio de 2019

Testemunhas bea ú©:ws

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prdeitum do Município de laguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

HÇZÍlâgUHEIR= """-ú"

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos. - Item: l.

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

z gamo-nos por NOTIFICADOS para:

P.li;ã.

RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Assinatura :

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

Centro, CEp: 13.g10-025

-À
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Data de Nascimento: 14/05/1966

ndereço..Rua Custódia, no 127 Jardim Zeni

EIEl$il
Assinatura:

CEP: 13 912-464, Jaguariúna -
ê

SP

Bela.PEIENTonA:
Nome: Ricardo vieira Cassiano
cargo: Gerente Comercial

ESJ.i :il=E=::=. ng cjP.L":: .yg.:q97.97a-06

cnaereço res dencia compEstado de Sãsereuno.46, Bairro Jardim Carmot=-mail institucional: lic

llliglllÇlll$$q%Wlm'E'ET !
Assinatura: (

K.
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