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Procedimento Licitatório n' 056/2019
Pregão Presencial n' 039/2019
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1.1.1. 0 item a ser entregue deverá apresentar na embalagem. prazo de validade de no
mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da Nota Fiscal de entrega, identificação
do fabricante e número do lote

l .l .l

rPT'iIFSOS orcamentários para pagamento do objeto,da contratação oriunda
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deste
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seguintes documentos

ãiilil:gi:. =H'E':ll=,S:':?ooEl:. . ,.



Prefeituí

8 WSii EE;RXllzãâ«'-"'

131:HREâiEH H g gxR='H!: !!if:
ser emitido pela Secretaria de Saúde

ramal 21 t5.

2.3. A entrega e transporte do objeto não terão
GERENCIADOR

nenhum ónus para o ÓRGÃO
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:

lld g:E )ãgÊg
os, obedecendo a ordem de classificação e
articipantes 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 penalidades;

lil,:%lÍS::;.RH:::: 1; ';;U:'.E
avia reunião com os licitantes objetivando a familiarização
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 e 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
Na nne nrã70s estabelecidos na Ordem

c) entregar o item sob.cita
oela Secretaria de Saúdes
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d) fornecer o item conforme especificações e preços registrados na presente Ata de
Registro de Preçosl

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1

21i='liHxig i;pasígu% !!!''SABE'i3,:i;U'Hgl=;!:=!i:'SÊ
Registro de Preços

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl
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6.2. O preço referido acima é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da DETENTORA.

e o nu' mero do empenho orçamentário.

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

7.2.1 . A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: com cópia para

cópia para

7.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o número
da conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

7.4. 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.
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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 Preços;

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 justificativas

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 de
Administraçãol

interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

condições de habilitaçãor constataçãoque iaaDETliciTORA da Ata perdeu qualquer das

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

pedido
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8.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor. a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
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9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

para

9.1.2. multa, nas seguintes situações

9.1 .2.1 . de 1% do valor da Ata. por dia de atraso injustificado em realizar o fornecimento, até
o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total e
promovida a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços

9.1.2.2. de até 30% (trinta por cento) do valor da Ata. em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços

ão e impedimento de contratar com o
anosl

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata. comportar-se de modo inidõneo
ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso

iÜii$$E#i: u s l:Wn:
9 5 As multas serão, após o regular processo licitatório. cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

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.

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.

$ .gH=ãUX=F='n::i;gT:!m
delineadas no artigo 79 da Lei n' 8.666/93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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11.3. O ORGAO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a
qualquer tempo a entrega do objeto deste. mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues.

ónus oara o ÓRGÃO GERENCIADOR.

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 contratações promovidas pela Administração Pública.

liaguaríúna pelo Decreto n' 3.655/2017
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60.225,00 (
legais.
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1 5.1 Esta Ata de IMAiQro de Preços vNCrará pelo período de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura
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Jaguariúna, ll dejunho de 2019

Secretária de Gabinete

Patrícia de Castro lanches
RG N' 23.627.561 -6 SSP/SP
CPF/MF N' 095.539.138-57

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de jaguariúnaPreferira da Mt'nicipio de Jaguanüna
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO
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ATA No: 133/2019 ento eventual e parcelada de fraldas geriátricas e maxi

absorventes. - item: 02. ... .
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

pubcjlcilçaolcaso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais.
exercer o dire to de defesa interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, ll dejunho de 2019

GESTOR
uveira Pensão

Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP

Telefone(s): (19) 3837-2424
Assinatura:

Centro, CEP 13.910-025

é
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NCIADOR:

Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gab.mete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Fndnrn.-n Rija custódio. n' 127

E-mail institucional:
E-mail pessoal: ua1laeli11111anSín
Telefone(s):(19) 3867-9Ze4
Assinatura

a

7 }

Jardim Zeni, CEP: 13.912-464.
ov.br
Jaguariúna SP

mail :ç91D

Pela DETENIQBA:
Nome: patrícia de Castro Sanches

liêlg%EIEHI 3'-" ": :3 "' "' -' ss-'sp
Data de Nascimento: 02/09/1971
Endereço residencial completo:.Rua Mana de Lima
Pa negras, CEP: 16.201-053, no Município. de Birigui
E-mail nstitucional: licitacoes(@medimport.com.br
E-mail pessoal: licitacoes@medimport.com.br
Telefone(s): (1 1 ) ,7@902.6889 / ??9i?.951,}2.
Assinatura: ....==ll!

Ventura, n' 42 - Parque das
Estado de São Paulo.


