
Prefeitura d
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 391 0-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 159/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Procedimento Licitatório n' 1 68/2019
Pregão Presenciam'095/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n'
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária Municipal de Gabinete Sra. Mana Emília

Peçaniia de Oliveira Sirva, brasileira, casaca., puriadora cia (;óciun ae.laerlirüdue r\u
Ra 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e

do Sul, representada neste ato por sua Procuradora Senhora valéria Slqueira
brasileira, divorciada, representante, portadora do RG n' 13.792.420-3 e inscrita no
CPF/MF sob n' 075.384.098-74, residente e domiciliada na Rua lbitinga, n' 93, apto: 1 32,
Rairrn Moca no Mi.inicípio cle São P8iilo; Estado de São Paiilo, doravante denominada

agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), Lei Complementar n'
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.

1 2 os rí'cLlrsos orc8rnQntáriQS para pagamento da objeto da contratação orítlnda
deste Registro de Preços correrão por coma da rubrica orçamentariai.. n
N' 02.14.01.10.301.0041.2043.339030. - Ficha 2B6 - REçuKõv rKvrKiv. 1111

/
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DESCRIÇÃO

ALENDRONATODESOD1070MGCOMP

SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY 200 doses

MARCA/FABRICANTEITEM QTDE

04 22.00a CP DELTA

75 15.000  
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anexos, os seguintes documentos
a-) Pregão Presencial n" 095/2019;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 68/2019.

IXH%l:g.;l:H%=.==::s:::
orçamentário, a ser emitido pela Secretaria de Saúde.

- 3847.1006.

2.3, A entrnQa n transporte do ohjeto nãn terão nenhiJm âniis para n ÓRG3ÃO
GERENCIADOR.

=E;Ç=;=EâlXH:3E=E;Hgh:::m,: '
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

::ã;ls .t::s=m .f.=nsii,=:=%.#g::=i:*:: u «., "
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 no-,'as condições de mercado, e de aplicação
de penalidades;

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
famillarização 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 . n
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação
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
fornecimentos

não do

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

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

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

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
oolo ÓRGÃO CERENClADOR referente às condições firmadas na presente .A.ta de
Registra de Preçosl

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco).d:ias 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

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assar'lidas }'lâ pi'esente Ata de Resisti'ü de Preçosl

setecentos e oitenta reais).

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

:l: :lliH8: 1:::1h,=,â:s.u:E :s.:i::i:
responsável.
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7.2. A Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
com copia para

7.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão 0

7.3.1. Na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos medicamentos
solicitados, deverá conter, gblilsgleElalnSnlg: 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
apreser taçáo da iqüia Fiscal Eietrõrlica.

0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

E para atualização monetária.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8:1 : A: A:ta de Reqistro de Preços poderá ser rescindido: ou cancelada. de plena direito
nos casos de:

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Reqistro 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 mercador

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
Administração; «

$, . }'
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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 licitação;

31iâ lg M H; {n=H)=,,*
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 piJbliCação

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

siH: iU E 3ii::luTEI,ui:Eiaaa
razões do pedido.

l ;HE311EH:R iH $: EÜE:l

l0.520/02

9.1.1. advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
pala as quais tenha a DETENTORA concaríida diietanlentel

9.1 .2. multa, nas seguintes situações:

lJãE'Éâ :lll HI :BU :':lF:ls! s

liilÊãHIWBU HIZÜ ÜRiBR
com o consequente cancelamento da Ata;

9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; \#

$
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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.

da punição.

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
inidorleldade poderão ser aplicadas juntamente ccm as multas previstos no subitcm
9.1.2

9.7. A penalidade previstas na cláusula 9.1 .2.3. serve como piso cl?mpensatório e não
pede que o ÓRGÃO GERENCIADOR pleíteie indenização suplementar.

l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei n' 8.666/93.

$
r$.6



rr'-efeituía d
DeDaRamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1391 0-027
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ g757/ 9707

1 1 .3. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela entrega do objeto,
danos e prejuízos que ele venha diretamente ou indiretamente, a provocar ouAcauszar
para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentanao o UKU/\v
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
m n c ril n q

11.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspen.der a
qualquer tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelesjá entregues.

11.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar.o objeto
entregue que não atender às especificações, .ou que sejam considerados inadequados
pela fiscalização, os quais serão reposlg? pqa DETENTORA, às suas expensas, sem
nenhum ónus para o ORGÃO GERENCIADOR.

11.6. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

1 1 .7. Aplicam-se a esta Ata de ReCistro de Preços as disposições da lei na 8à:66/g3;
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017

H 1::%:lE S Ê:R=Hw;ug::Ê;:!
legais.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-VIGÊNCIA: , . . .. '' ' -a-.
15.1. Esta A.ta de Reglstro de Preços '/igorará pelo período ce lz {aoze; !!!ases
contados de sua assinatura.

$- , l
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H M EâHgiH$$1WEH:=lz's
Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

lããlgã3$ii:$1 11: Til: ÜUgZI B$
presentes.

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

RG N' 13.792.4204
CPF/MF N' 075.384.098-74
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TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Egl:Wis n mn ?nmniãnm#:««
ATA N': 159/2019. .. . . ..
OBJETO: Fomecimento eventual e parcelada de medicamentos. - Itens: 04 e 75

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

conforme regras do Código de Processo Civil; . . ..--'--,- u- ---.
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletronlco -- ou LoloiUlieõ uc uu- -'av
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

Estamos CIENTES de que:

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

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

pylic:lçao; aso e de nosso interesse, nos prazos e nas fomias legais e regimentais,
exercer o ciireiíü de cieíesa. interpor recursos e o que mais couoer.

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

GESTORDO QRgÃQIEN!!Q4Qg.:
blome: Mana do Calmo de Oliveira Pellsão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereça cornQ[Cial: Rua Laiiro de Carvalho:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3837-2424

r
Centro: CEP: 13:910-n25

Assinatu ra
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Resnonsáveia aue assinaram Q ai!!slg

PeloORGÃO GERENCIADQB:
Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Erideieço: Rua Custódia, íi' i27, Jarciitít Zeíii, CEP: 13.912-464, Jagtiaíiúrla
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

PelaDETENTORA:
Nome: Valeria Siqueira
Cargo: Representante
RG no 13.792.420-3 CPF/MF n' 075.384.098-74
Data de Nascimento:C&./.)o/ é;i(J

Endereço restdenctal completo: Rua lbittnga, n'
Município de São Paulo, Estado de São Pauta.
E-mail institucional: dimaster@dimaster.com.br

93, apto 1 32, Bairro: Moca no
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