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PREÇO PARA
E INSUMOS

Procedimento l.icitatório no 156/201 g
Pregão Presenciam' 089/20lg

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO
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a-) Pregão Presencial n' 089/20lgl
b-) Procedimento Licitatório n' 1 56/201 g.
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GERENCIADOR. e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
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CLÁUSULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GEoe--"' â nA-
4.1. O ORGAO GERENCIADOR obriga-se a v'--~'-lwui uuK:
a) gerencíar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de --;';--.:.
us quarlulauvos de contratação definidos pelos participantes da Ata: - uu u-a iilt;dçao e

Registro derPmediante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado. e de aplicação de penalidades:

d) realizalraquaddo necessário. previa reun ão com os licitantes objetivando a familiarização

presente Ata de Registro de Preçoslrgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos p«rticipantesl
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801/ 9707/ 9780

Pre aauariúna

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 Preçosl

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

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

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

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item 2.2.1

f) proyidenc ar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ORGAO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro deprof'nq

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

dnr"l l montaram

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1 . Os preços para as aquisições futuras dos itens constantes em Cláusula 1 .1 são: Item 01
valor unitário R$ 0.089 (Oitenta e nove milésimos de real). totalizando o valor de, R$ 667.50
(Seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)l Item 02, valor unitário R$ 0,089
(Oitenta e nove milésimos de real). totalizando o valor de. R$ 333,75(Trezentos e trinta e três
reais e setenta e cinco centavos); Item 07, valor unitário R$ 0,80 (Oitenta centavos)
totalizando o valor de, R$ 100,00 (Cem reais); Item 08, valor unitário R$ 0,80 (Oitenta
centavos). totalizando o valor de, R$ 100,00 (Cem reais); Item 09, valor unitário R$ 0.80
(Oitenta centavos). totalizando o valor de, R$ 120,00 (Cento e vinte reais); Item 10, valor
unitário R$ 0,80 (Oitenta centavos), totalizando o valor de, R$ 600,00(Seiscentos reais)l Item
1 1 , valor unitário R$ 0.27 (Vinte e sete centavos), totalizando o valor de, R$ 67,50 (Sessenta
e sete reais e cinquenta centavos)l Item 12. valor unitário R$ 0,27 (Vinte e sete centavos).
totalizando o valor de. R$ 1 14,75 (Cento e catorze reais e setenta e cinco centavos); Item 13
valor unitário R$ 0,27 (Vinte e sete centavos). totalizando o valor de, R$ 162,00 (Cento e
sessenta e dois reais); Item 14, valor unitário R$ 0,27 (Vinte e sete centavos), totalizando o
valor de, R$ 40,50 (Quarenta reais e cinquenta centavos); Item 15, valor unitário R$ 16.80
(Dezesseis reais e oitenta centavos), totalizando o valor de, R$ 2.520.00(Dois mil. quinhentos
e vinte reais)l Item 16. valor unitário R$ 16,80(Dezesseis reais e oitenta centavos), totalizando
o valor de, R$ 1 .680.00 (Hum mil, seiscentos e oitenta reais)l e Item 20, valor unitário R$ 0.29
(Vinte e nove centavos), totalizando o valor de, R$ 36.250,00 (Trinta e seis mil, duzentos e
cinquenta reais: ofertados como lance final pela DETENTORA. devidamente aprovados pelo
ORGAO GERENCIADOR, os quais perfazem o valor global estimado de R$ 42.756,00
(Quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais). l\
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
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Pre teei ura do Município de Jaauariúna

6.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como também os
lucrosda DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Nas entregas dos itens solicitados através do empenho orçamentário realizado e
encaminhado à DETENTORA da Ata. a mesma emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual
será rubricada pela Secretária de Saúde. indicando o quantitativo do objeto entregue e o
número 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: contfisico(@iaquariuna.sp.qov.br com cópia para
saude.adm lçÍ@iaguodun : gp:gQy:!x

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 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica

7.6. Junto às notas fiscais a DETENTORA apresentará os comprovantes de recolhimento
mensal do FGTS. do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no
fornecimento do objeto, documentos sem os quais nenhum pagamentoserá efetuado

7.7. 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 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 mercado

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivada
Adminlstraçãol

e justificadas pela

r
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8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu ------. . . .
cunalçoes ae habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol' ' - F'--'-uu quóiquer aas

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

estar
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES

as qu9.1 1 advertênai D sempTORA foremrrion datadas irregularidades de pouca gravidade. para

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

láH lil :li ZI l:ilfHáH Hiu *::s; *J

llÕlgR# li$$1Haü&i$
lã :l Gll::ElãÉH ::HHIE
9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento di
Município de Jaguariúna. pelo prazo de até 05 (cinco) anosl l

contratar com o

b.
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9.5. As multas serão, após o regular processo licitatório cobradas admi,';-'--':-,. .
Juaicíalmente. ou descontadas dos créditos da DETENTORA "-'-----ouauvó uu

:lã.ÊÊ ::"g:g:i:':!Fg : T:='ãhÊ'Ê:='=',=U"'.".:*::'l:'::ili.=

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.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:
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"UainUQÍ t--GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a

daqueles já entreguesega ao Objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo

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 no 8.666/93,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- VALOR GLOBAL ESTIMADO:

42 75c 00 nn laren'- a de..Registro de Preços o valor global estimado de R$
os efe tos legais. e uols mll, setecentos e cinquenta e seis reais), para todos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

conta5 1 Esta Ata desRegiura. de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
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CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO
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Jaguariúna, 16 dejulho de 2019

binete

Luana Saltes de Lim
RG N' 39.707.917-5 SSP/SP
CPF/MF N' 468.995.038-59

Testemunhas

Assistente de Gestão PúbHca

PnfeRura do Muntdpio de Jagaarúna

Luciano S. C. de Araújo
assistente de Gestão Pública

l?atura do Município de jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 089/20lg

ORGAO GEFtENCIADOR: PREFEri'URA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de materiais e
hospitalares. - itens: 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.

insumos

Pelo presente TERMO. nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol anhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

b) Se for o 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, 16 dejulho de 2019

Nome: Mana do êãi:Frio 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: $Qllg:gdD@jaquarluna . st
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 38li7-2424

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

br

#Assinatura
,F P
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e91g.QBgÃQ.gEBENCiADOR:
Nome: Rata de éã;;i; Maga hães Dias
Cargo: Respondendo interinamente pela
RG n' 18. 162.569-69 SSP/SP
CPF n' 107.734.898-35
Data de Nascimento: l
t=ndereço: Av. dos
de Valinhos, Estado de
E-mail institucional:
E-mail pessoal: ma
Telefone(s): (l

Secretária de Gabinete

.-170 no município

Assinatura

Eelg..DETENTORA:
Nome: Luana Sa les de Lama
Cargo: Empresária

CPF: 468.995.038-59 RG: 39.707.91 7-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 06/07/1 996

aH= .E'E. :.4FU=qg%

i:l El:lFgSl%B1llb""

Ribeiro dos Santos Filho, no 72
no Município de Sorocaba, estado

Assinatura


