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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 163/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE'

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

especificadas

.0'

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

1 .1 .2. Os itens a
validade de no mín
identif cação do fabricante e número do lote.

serem entregues deverão apresentar na embalagem, prazo de
mo 12 (doze) meses contados da data da Nota Fiscal de entrega,

objeto da contratação oriundas

RECURSO PRÓPRIO.
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- 3847.1006

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

!alia EHâlXHIUH3HEh:E=Ê,i '

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

iZ,==üi .;#h:'\J=ã==': Ê:=:'=::UJS.'=:;:E'â'à.r;.s:: o
de penalidadesl \l

d) rilajlzzar.ão uan pecuecessário,dorévia mauniaoecomo os pcitantes objetivando ztb

e)esente acta aes eesttro Se oscorgã,os participantes possíveis alterações ocorridas na
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

il$EH=Kedls5ÊHl;=Bg
imento das condições ajustadas no edital da licitação-
ços.

CI ÁllSI)l.A QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preçosl

b) informar,
fornecimentos

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

emitida pela Secretsriaolieitaaosenos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

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

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

B='ÊHig %mlaíim;:s=!'=uJ:n :H=sg!'tFH:=:;E::'iZ
Registro de Preçosl

si,.:n;:;.;ãlR;,«i;;;.;E'H;ü,ã =r.=:i=; .::..::,.i?=:1.!
úteis,

m o atendimento das condições firmadas a partir da data
Registro de Preços;

lgRâEgBI a: s'ssusu:::

l

seis mil e seiscentos reais).

:= 'lEã:n:m!= :==:..a :;::H L:?,:::;?SU=!E::ãl :

1::1 1ilÇllÊEEãEGal:h,E,â*ã.u: :$.B!::s\
responsável. v.
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saudQ ncaminhada aos seç;ulntas endereços

7.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Registro de Preços bem como a descrição dos itens.

:âL=!'E,Hc:fÜdE89E'k!:.u'ã=;'::.nn='s
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

apresentação da Nota Fiscal Eetrõnica. 30o (trigésimo) dia posterior á data de

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
Preçosl

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 mercador

8.2.5. Por razões de interesse p
Administraçãol

úblico devidamente motivadas e justificadas pela

.#

4



/'

uariuDg
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hâ EB131ilgH l$1ÊIBI Z S:â.='

IÜBIHl11glg HÜ H :'i:n :: !n;
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

lâliÊ gg=.gHE;lnHUllXHTHJI
aceitas as razões do pedido

DETENTORA.

l0.520/02

para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentlalridades de pouca gravidade.

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

:J''H;.Ü.=Hl=H.IU \lMã '11#:':!ã:: :=
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lit llm;lã.g$EH:l:lllMl*B $:ni ::

punição.

ida mentltas sdlasoontadas dos créditos da DETENTORA. cobradas administrativa ou

:S.=.ET:!âlg.W5R:;S:;iSX==:i! .ÊgEH=mTãÍE :.HS=?.f

H.ãã=:':'ãW8'gllÃg.ilÍÉIW.t13i?i.:=;:=:g. comp""''" ' "'
H

l Hli ( IHj ã gs

l:i :.;:.=Fl:h?l?J'E. 'E. E:'!
stro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
.666/93.

aplicação das sanções cabíveis.

ÜÊ :GIRE E gãgl Ê
reclamação que possa surgir
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mesmos.

11.4. O ÓRGÃO 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.

::â,,à::E:E=?T.;::FÊ=.,ã; :gq:L..:&. TT:âêEHf.*K; :ã
licitação

:::';ai:=:: ;:r !': E:gi:iE8:;;:=.::,!Fg::':ããs;E.g.Pggí:: '

H : U Elg :U'slR:!up'"
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - VIGÊNCIA:
15.1. Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de
contados de sua assinatura

12 (doze) meses
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lig i3$iiiZg%H:E il: E R T
presentes.

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

FAI

Luiz Carlos de Assim Cunha

.."ã/g%É;'" "'-"
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

:gE Fã#EIUh: :gm:':E3ig S ÊEIE:"
ATA No: 163/2019i mento eventual e parcelado de medicamentos. - Itens: 64 e 80.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

l:$HgÊIE$1HiZ: illb :=e:'i===-.'« -. "",*'
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

puVicilçãoicaso 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, 30 dejulho de 2019

GESTOR
Nome: Marca ao c,armo de Oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
DatadeNascimento:09/07/1971 . .. . '.
Endereço comercial: Rua Lauro de carvaino, n iz ia
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3837-2424

@Centro CEP 13.910-025

Assinatura
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Prefeitura
Departamento de Licitações e Contratos

RuaAlfredoBueno,1235 ntro uariúna-SP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801 / 9780 / 9757/ 9707

Pelo ORGAO GERENCIADQR:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF no 1 20.339.598-13

Data de Nascmento 14/05/1966 Jardim Zeni, CEP: 13:912-464, Jaguariúna
E. mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3867-9724

SP

Assinatura

Pela DETENTORA:
Nome: Luiz Carlos de Assis Cunha
Cargo: Comerciante
CPF: 263.147.978-53 RG: 4.899.771
Data de Nascimento: 26/07/1 945
Endereço residencial completo: Rua Abgê!!a4brahão Dagher,
Ba dassari, no Município de Franca, Estado de São-Raulo.
E-mail institucional: licitacoesc@lumarfran(!axcom .br
E-mail pessoal: luiz(@lumarfranca.cgmJtr
Telefone(s):(16) - 3721.1102

n' 1950 Residencial

Assinatura
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