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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 106/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-

PARA

Procedimento Licitatório n' 088/201 9
Pregão Presenciam' 064/2019

de Junho.de.1993 e pela Let comp cmcnta ÉI l z-'sns)''Lei Complementar n' 155/2016 de 27 de
de 2014(Lei Geral das Micros e Pequenas t=mpresas;, uei uulilF'-u-'-u-'"'- -' '''''' '
outubro de 2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007. mediante as cláusulas a seguir
especificadas

conforme especificações

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
Reaintro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária , nin
NO 02.14.01.10.301.0041.2043.339030. - Ficha 286 - 1 EbUUKU FKvr"-'-'-

objeto da contratação oriunda deste

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGArme quantidade solicitada
"0 tem constantes em Cláusula 1.1 deverá ser entregue conforme quatiuu'xuç; av-'"-".'"'

através de Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho orçamentário, a ser
emitido pela Secretaria de Saúde

2.22.2. A partir do recebimento da Ordem .de Fornecimento juntamente com o Empenno
orcamentário, a DETENTORA do preço registrado deverá entregar o item regisjlgdf no prazo

partir da Ordem de
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2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃO GERENCIADOR.

::H SIRI F ;EllH=%.:Em="';
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR=

lllHg%:ll gl: Fm::
obedecendo a ordem de classificação e os

pantes 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

SL:%:: l ::;;g!.=g11=::'.E
révia reunião com os licitantes objetivando a familiarização
Registro de Preçosl

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;
l l

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação. na
presente Ata de Registro de Preços.

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

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimentos

c) entregar o(s) itemçns) solicitado(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria de Saúdes

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.

ÓRGÃO GERENcIADOR referente às condições firmadas na presente Ata cl3,,f)pgistro de
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo

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

item o atendimento das condições firmadas a partir da data da
egistro de Preçosl

l BI RIHI :HgFsã: l:!:ú: n

ll$:iiiHZ
6.2. O preço referido acima é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da DETENTORA.

H! l:ã fã: g BEasn'f:.::=;'un:= "
7.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: com cópia para

Ata de Registro de Preços. bem como a a

única (NF-e) o número do Pregão, o número da
ção dos itens.

: áI 1:1*:::: H:. :' U..EI' ':EI!=.:g;3::'EE:1% :f.==H .=Ê . I=:Fh'H ::Ê
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 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 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica

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:
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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 mercador

8.2.5. Por razões
Administraçãol

de interesse público devidamente motivadas justificadase pela

ue a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das condições
s na licitação;

lã:âllHHM:X IBBg Xl:illl : a==;;':* ::::
8.2.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor. a
comunicação será feita por pub.l.icação 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

hÊ %%H:!:L 13 1 UXJIHgl:&lllglÃ
Dedico

IH:lUHEE)i:íÊ:Ug: g8:à% :11:

lglBl*$U$RHBWX
9 1 1 adxrertência sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

liHã391#EE;;lli:;Bl: THZ:HWU.sw ; :
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ão e impedimento de contratar com o
anos;

làg11'3Bã$EBaH Hall: : ,â?=!E'n :! :::

9 5 As multas serão. após o regular processo licitatório, cobradas administrativa
Judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

ou

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

:=.âã.=W}H.WE;i=:F.!'ÊE:'.;.TalUq.::.RÊ:'ã\ã=HFE:''&J8
GERENCIADOR.

WT Hyâ.;=N=à«*; "*', ==.=:za':=:lãH':=:,:'i.=:i:! s:

delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93.e Preços poderá se dar sob qualquer das formas

sanções cabíveis. /

/
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possa surgir em decorrência dos mesmos.

1 1 .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 daqueles já
entregues

:!\'''#ãH gT gEI'.üm :Tl:l:H
ÓRGÃO GERENCIADOR.

1 1 .6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas,
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, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

3.655/2017

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

$llig : 5 EXS i 11 \ \z:!"".:":,"
1 5.1 .CLÁUSUa A D deIMegQUoNTA . eç:i vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura

CLÁUSULADÉCIMASEXT8
16.1. Na q ualidade de ORGAi

DO TERMO DE CIENCIA E NOTlricAçâoo Termo de Ciência
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se for o caso, à transmissão deste Processo perante

ulo.

Hli lglii:Uai lil:l$ $E's='sm

:H l:HI Hall:lEli9311'11: :s :l:::::
Jaguariúna. 24 de maio de 2019

Secretária de Gabinete

RG: I0.540.372-6 sgp/sp
CPF: 820.301.388-00

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
AssistentedeGestãopública
PrefeiNra do Município de laguariüm
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

:gã::!;ã==Ês':E:â.:z
MUNICÍPIO DEJAGUARIÚNA
REPRESENTACOES LTDA

ATA N': 106/2019imento eventual e parcelado de medicamentos. - Item: 6.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

ll$ãniaHUi:R:iii : rõnico - ou telefones de contato
no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

pyBlicçlçaoicaso 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
Nome: Mana ao t,armo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP

Datade Nascimento:09/07/1971 .. o ...F
Endereço comercial: Av. Lauro de carvatno, n iz io
E-mail nstitucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3837-2424
Assinatura:

Centro, CEP 13.910-025
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ResoonsávQi
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Nome: Mana Emllla r'eçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG h' 22.552.439-9 ssp/sp
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:
E-mail pessoal: Dg1119911111iê11gD«

:fei;Ü.Rl;l: ll 9Íããê:i3tãyl
Ass in atu ra : ..\ê::::::::=.g>:w

>

13.912-464.Jaguariúna
uariuna.sp.gov.br

SP

mail.com

Pela DETENTQBê::
Nome: Camelo de Leões Nogueira

E:l??àU89;=' cp-: "' "' "'-"
Data de Nascimento: .... / /
Endereço residencial completo: Est. L)o JequlUoa, rl' uuu
Valinho/SP
E-mail institucional: clnogueira(@valinpharma.com.br
E-mail pessoal: camilonogueiral(@gmail.com

A-oTelefone(s): (1 9) 3871 -8488ZZ? ZZ.CZZZ.,Assinatura: .

casa 13, Pinheiro


