
auariúna
Departamento de Licitações e Contratos

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 158/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Procedimento Licitatório n' 168/201 9
Pregão Presencial n' 095/2019

'')

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

1.1. Fornecimento eventual e parcelada de medicamentos, conforme especifica'"õea
quantidades e marcas/laboratório abaixo mencionados: ' - --.'- --uvvua,
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1.1.1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA

ãiH;::EF=;HEãHIH=ig<=:::. ..'--''

a-) Pregão Presencial n' 095/2019;
b-) Procedimento Licitatório n' 168/2019.

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 seremitido pela Secretaria de Saúde. ' ' ' '

GERENCIADORe transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

É.
2

}'

49 44.000 CP

50 2.500 AMP HALOPERIDOL DECAN 70,52 MG/ ML INJ
ampola contendo Iml CRISTALIA

55 130.000 CP LEVOTIROXINAIOOMCG COMP MERCK

  1.500.000 CAP OMEPRAZOL20MG COMP CIFARMA

T 9.000 UN PARACETAMOL 200 MG/ ML GOTAS frasco
contendo 1 5 ml HIPOLABOR

', 1160.000 CP POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMP l BIONATUS

p l 60.000   PROMETAZINA25MG COMP l CRISTALIA l

  UN RANITIDINA 15 MG/ ML SOLUÇÃO frascol
contendo 120 ml l NATIVITA l
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR-
4.1.00RGÂOGERENCIADORobrigalsea: ' '- ---' -'-uv--.

a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

'3

Registro de Preçosl te correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

re'- stradosr eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
de penal dadesl ue auequaçao as novas condições de mercado, e de aplicação

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

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantesl

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital H
licitação,napresenteAtadeRegistrodepreços. ' ' ''---- -- -'a- ua

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

fornecirnentolno prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

c entregar os itens Salidit Saúdnos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

Ata de Registro de Preços e especificações, marcas e preços registrados na presente

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

; E..? .BSE# HES..h.g'::E==' ;!' .E:.!' :
3
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g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas valídades encontrem-se vencidasl

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a mártir da
aata da assinatura da presente Ata de Regístro de Preçosl ---- - r'"- "- '''

h ÊHEHlilHEÜ$ fuu':m,z's;:
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

'3
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CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1.rõnicada IFntrega do item registrado, a DETENTORA da Ata emitirá Nota Fiscal
fiscal responsável. qual será alestaaa e rubricada pela Secretária de Saúde e pelo

ncaminhada aos seguintes endereços

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

'')

lgd K :. wuuEmF.!:,i: ;'EzmM's
7.4. Deverá ser obrigatoriamente também indicado na Nota Fiscal, número da Agência

pagamentosua c'u''ló uuiiçdNd ao Banco ao Brasil a S/A, as quais serão efetivados os

7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5. O pagamento será efetuado até o
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

30' (trigésimo) dia posterior á data de

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO OA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

nos casos de: uo ae t"'reços poaerã ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

Preçosl DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

8.22. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o

Justificativas ícíiLC !iu prazo eslaDeleclao, se a Administração não aceitar sua

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

I' 5
'a
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Administração;ões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasna licitaçãol ' ' ' '''

8.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no
subitem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de receb mento.
juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços '-'

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.

8.3.1 A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facul'tada à Admin stração a
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam
aceitas as razões do pedido. ' ''

8.4. A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes
dassificadas, nos termos do edital para.assumirem o objeto da Ata de Registro de

DETENTORA. que concordem com o fornecimento nas' condições propostas pela

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

9.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
da Ata Registro de Preços, a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia da
interessada no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a
gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Leí Federal n' 8.666/93 e art. 7' da

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para asquaistenhaa DETENTORAconcorridodiretamentel '

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

9.1.2.1. de lo%o do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada.
até o 1 0'(décimo).dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá
ser aplicada a multa por inexecução total e promovido o cancelamento da Ata;

9.1.2.2. Moratória de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso
injustificado em realizar o fornecimento, até o IOO (décimo) dla corrido do atraso após
o que, após o. que, será aplicada a multa por inexecução total e promovida o
cancelamento da mesma, sem prejuízo da aquisição do objeto junto a' terceiros às
expensas da DETENTORA; ' '
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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.

::: ãi:=:E ;:; S:gi:ii:ã:F:=,:à:Fs::qi:s;E.g.?mí:; '

11: n w%BET Hh n%/i.E:
282.412,00 (Duze
os efeitos legais
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CIÁUSULADÉCIMAQUINTA-VIGÊNCIA: , . , . .-. 'n ','-- meses
15.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo penoao ue iz \uv':-a/ ---'.au"'
contados de sua assinatura.

HW$M,$11:"*':

lig i3Çiii:! If: IHil: Eg: HÍllB
presentes.

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

'')

Comerüal Cirúrgica Rioclarense Lida
Luciana Zaneratto

CRF-SP 125642-9 Farmacêutica Req).
RG 23.016.02&2

CPFiS2,14i,S4a.3S

Luciana Zaneratto
RG n' 23.016.023-2 SSP/SP
CPF/MF n' 192.141 .648-35

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Pntbkura do )lunidpb de jaBuariüna

9
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ilq:ill;;TíK'l;, Kwl.: g;:si'# 9i,T;:'m«".«. - "«;: ", ",
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

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

:!=.1?:od.F=:: 5.Fã;E=:.ÁE=?Ez:=,!T:'li= '=;.:':=1=;-.,;-; . ...-««*;;;

''''\

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

P.li;ã.

kiwi : sãü:Tll'
5 Centro CEP: 13.910-025

Assinatura

'' g
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e Oliveira

Cargo: Secretária de Gabinete
RG L' 22.552.439-9 ssp/sp
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: l-
Endereço: Rua Custódio,
E-mail institucional: $99:gla!!gmg;lgg!!g!!!
li-;;li l,l;:lil,ai:
Telefone(s): (19)

Sirva

CEP: 13.g12-464, Jaguariúna SP

com

Assinatura

li:h111Í:.ü.a Zane.atto

ínio Colorado

Telefone:(19) iii22-5800 'l .X/

Assinatura:

Bairro Jardim

:onórelal Cirúrgica Rioclarense Lida
Luciana Zaneratto

CRF-SP 12S642-9 farmacêutta Resp.
RG 23.016.023-2

CPF i9Z.i4t.548áS
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