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Procedimento Licitatório n' 142/2019
Pregão Presencialno081/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n'
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-il neste ato

13, residente e domiciliada na Rua Custódia, 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 CM HOSPITALAR

IW y$ 1Wá$ H
coordenadora de mercado público, portadora do RG n'. 28.250.119-8 e inscrita no
CPF/MF sob n' 251.1 13.738-02, residente e domiciliada à Rua Guarujá, n' 1044, Bairro
Jardim Paulistano. CEP 14090-283, no Município de Ribeirão Preto. 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' 081/2019, com fundamento na Lei Federal no l0.520. de
17 delJulho 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 nl) 123/2006
alterada pela Lei n' 147 de 07 de agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas
Empresas), Lei Complementar Ro 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Decreto
Municipal n' 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULAPRIMEIRA-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 número do lote.
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ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA/FABRICANTE

03 50 CP TEMOZOLOMIDA180MG SCHERING PLOUGH

06 30 CP TEMOZOLOMIDA5MG SCHERING PLOUGH
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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 .2043.339032.00 - Ficha 287 - TESOURO PRÓPRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1 . Os itens constantes em Cláusula 1 .1 deverão ser entregues conforme quantidades
solicitadas através de Ordem de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho
orçamentário, a ser emitido pela Secretaria de Saúde.

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
prazo máximo de 20 (vinte) dias, no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, localizado
na Rua Alfredo Engler, n' 219 - Bairro Centro, Jaguariúna / SP, das 07:30 às ll :30
horas e das 13:30 às 15:30 horas, mediante prévio contato através dos telefones (19)
3ã4/-'11)1)h

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

2.4.0 ÓRGÃO GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro
de Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação específica quando
julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, $ 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
DETENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

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

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz. para assinarem a Ata de
Registro de Preços;

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
familiarização 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
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icitaçãm na harsenfisAtlizar Recumprimento das condições ajustadas no edital da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a)assinaraAtade Registro de Preços; ''' ---

fornecimento;no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

em üda pa a Setens riolice Saúdnos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

d) forn Rer os o de confosme especificações, marcas e preços registrados na presente

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

hiã;Z'l-ãg:gjHS.ÚI'lsÊ=:' :!'Es~i:.!';?:;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 Preços; ' -' - '----

HSllÊHEEii EÊGU=u':m.z's;:
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS;

(Dezenove mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos). - - -'

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A cada entrega do item registrado, a DETENTORA da Ata emitirá Nota Fiscal
e etrõnica (NF.e)l a qual será atestada e rubricada pela Secretária de Saúde e pelo
fiscalresponsável. '' '---- - '
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7:2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrõnicos: com cópia para' ' r' '' r#

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, gb111gglg111gDente: 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.

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 "pró-rata
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
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
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 mercado

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
Administração l
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8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu nuas
conalçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitação "' p'' '--'" qua-qual uas

âiliâ ERU$1Hã g IÜ lgn

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

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES

9.1.1. advertência, sempre que forerTI constatadas irregularidades de nOUC8 nfâV;N-''-
para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente.' '''-- '- r''''--"- y-a"-uauu,

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

1].ãliÇili:XIUliU lmR: 3EE;iHI'$w w: :
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9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

1: U:ESS ãqlREGm=u.Een

B5i.âmKiE\::ii: H::H5:1EE'=ooE299Ü '''" ,~"'-:;',;"" "
:=:.s;:g'HE:;:'gira.ã:: : i? *?:::':'::u$=.:.='::'!:ii=

9.7. A penalidade previstas na cláusula 9.1 .2.3. serve como piso compensatório e não
impede que o ÓRGÃO GERENCIADOR pleiteie indenização suplementar.

CLÁUSULADÉCIMA-RESCISÃO:

lbÉ==U$.xmlil& g ã :i: gs
delineadas no art.da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

11.2. A
ÓRGÃO
representantes na
detoda e qualquer

responsabilidade pelos danos que causar ao
seus sucessores e

GERENCIADOR
possa surgir em decorrência dos mesmos.

Página 6 de lO
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11.6.a-AsDE.TENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as
icitação ''a irlluas, loaas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

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.

S+u:.Hl+ ?ÉI'-" SE""" - " "~'-"R"PÇÂo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALOR GLOBAL ESTIMADO:

Êl!$Ü#EF.['s;=:i2Esj:É ]j:]!Ü: nki: :
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

15.1. Esta Ataade s natsra de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
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CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

h? lã113üS]HBSRSIUllR :
H$!$$39i3H FylgEB:lBgHllEU

Jaguariúna, 19 dejunho de 2019

/ l P
F

CPF/MF No: 251.1 13.738-02

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeiüra do Hunidpb de jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA ENOTIFICAÇÃO

Í AOOR: PREFE TUNA OO MUNICÍPIO OE JAGUARlúNA

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos. - Itens: 03 e 06.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicação; anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais.

Jaguariúna, 19 dejunho de 2019

Nome: Mana dãt:;i:;no de OI ve ra Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho,
E-mail institucional: galã:gdDl@iêguariuna.sn

TelefoE'mail pessoa19

n' 1215, Centro, CEp: 13.g10-025
ov.br

br

Assinatu ra
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Nome: uveira Salva
cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF Ro 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereçotit..ua Custódia Ro 127 Jardim Zeni, CEP

Hlliil
13.912-464, Jaguariúna SP

Assinatura:
?

/2

Rodrígues dos Santos

3.738-02 RG: 28.250.1 19-8
28/12/1975

' no 1.044, Jardim Paulistano, CEP: 14090.

br
br


