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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 121/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAúDE-

Procedimento Licitatório Ro 1 28/2019
Pregão Presenciam'078/2019

conforme especificações

1 .1 .1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA.

1.1.2. Os itens a serem entregues deverão apresentar na embalagem: o fabricante
número de lote e prazo de validade de no mínimo 12 meses contados da data
emissão da nota fiscal de entrega.

da data de

1 1 3. os recursos orçamentários para pa.gamento do obJeto(lja
deste Registro de Preços ?orrerão por conta aa [uoíiça ui ya''-u-r

itratação oriunda
ria:
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telefones (19).3847-1006.

2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGAO
GERENCIADOR.

condições.

il:E l EHâiXH:TESE;HUh:::=s,; ;
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

:i,sg=>1::=E.= #.=uE;Jã.,=s=\.=g:x=g;.*Ê;u« ''
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 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 órgilS
#articipantesl

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajll9
licitação, na presente Ata de Registro oe t'reços. /

Ías no edital da
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

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

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria de Saúdes

d) fornecer os itens conforme especificações, marcas e preços registrados na
presente Ata de Registro de Preçosl

e) entregar os itens solicitado no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ORGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na
presente Ata de Registro de Preçosl

referente às condições firmadas na

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

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir
da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl

H IIÜEI HI:IHEÜgHF='E':H,;f:;:

gi Ulg E ÊIU u:;sã::rn::g? ::

Éi:i,c-'â. 8.E% 'fale:liiün.;%==r'm=:ii#
fiscal responsável. . 'L

íÍÍléá Nota Fiscal
Íe Saúde e pelo
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7.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes
endereços eletrõnicos: ''-----~:-....,:-na.nnQ«hr com cópia para
$

aauanuna:$
ov.br

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

7.3.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos medicamentos
solicitados, deverá conter, -l'-:'a+ó.in«.nn+n: 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 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.

lpCA-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
de Preçosl

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração
justificativa;

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da
de Preços;

Ata de Registro

ou não retirar o
não aceitar sua

Ata de Registro r
8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos
mercador

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e
Administraçãol

4
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8 2 6 Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol

HiiÊ ER$1il E:Sl$Ül:==X=m.=
8.2.8. 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.

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

lliliÊ UT:.UU=UHt!::l TJ3U;lll
sejam aceitasas razões do pedido.

h#B'8=;K{H :lX'a" :h Jã\.::l
propostas pela DETENTORA.

da Lei Federal n' l0.520/02:

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

pouca

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

cancelamento da Atam

cancelamento da mesmas / ,/

5
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cancelamento da Ata.

9.2. suspensão temporária de participação.em l.icitação e.impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

:HTH XUTil===RU;'=:::s:n ='':'':

punição.

9 5 As multas serão, após o regular processo licitatório, cobradas administrativa ou
iudiciamente 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.

s+'l' rú=='s:'l H: ( l#l)::ãgi:

delineadas nisaaortda9Adade i neg.6ro /93.Preços poderá se dar sob qualquer das formas

6
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mesmos

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
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.

} V

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.

houvesse ocorrido. / /

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALOR GLOBAL EfTINAD3}

7
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14.1. Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
121.950,00 (cento e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais), para todos os
efeitos legais.

® uallyDg
z'

CLAUSULADÉCIMAQUINTA-VIGÊNCIA: , . , . .. ''. ','
15.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo perioao ue I':: \uw:u/ --'u-v
contados de sua assinatura.

XI B H$çlT H:n:::

K$1$HH l:ElllB:F'l :
privilegiado que seja.

Hil Tlg113U{B:%ll==11UE=E 'R3
presentes.

Jaguariúna, 06 dejunho de 2019

l l / ,--"\ /--
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UARIÜNA

ResRita de Cássia Magalhães Dias la Secretaria de ii:g.

\

/
mete

0

Sócio- proprietário

Eros Carraro / // l ..,?
li8'b;'22.i70.122-1// L.,)/''
CPF/MF N': 253.912.70q;80
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ANEXO

TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

EH ãEWgllBh:O MUNICÍPIO DEJAGUARIÚNA
RESENTAçõES LTDA.

ATA No: 121/2019i mento eventual e parcelada de medicamentos. -- Itens: 02, 03 e
04

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

a) O acompanhamentoIFosADOS para: esso até seu julgamento final e consequente

pyllicilçao;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, 06 dejunho de 2019

Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP

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

Centro CEP: 1 3.910-025

9
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PeloORGÃQ.gEBENçl4:DQB::
i\fome. Ri a de Cássia Magalhães Dias
Cargo: Respondendo Interinamente pela
RG n' 18.162.569-69 SSP/SP
CPF n' 107.734.898-35
Data de Nascimento: 15/07/1968
Endereço: Av. dos
de Vasinhos, Estado de
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19)

Secretaria de Gabinete

CEP 1 3.274-170 no município

Assinatura

Pela DETEN[QBA:
Nome: Eros Carraro
Cargo: Empresário
cpF': 253.çã12.708-801,RG'q 379;
1;1,1, =b;É;l«LLúüsl06/'l97#
Endereço resPláncial g.omd(?J6.:t Rua

dos

Ve' rde CEP;a'b61 7-4Qd2 no'}4Çihicípio de Leme,
;li=í l:;l;.. ;ãWHlããÜh'ü«.-'
E-mail Ddêsoal' conÍa#o::!jl@agton.com.br
[elefqrb(s):(1 9) -/35/79@300
Assim'atu ra : q

:2-1

Flamboyans, n' 232, Condomínio
Estado de São Paulo.

Vale

Elos Carraro
RG: 22.370.122-1

CPF: 253.912.708-80
Sócio - proorietario

L
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