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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' 166/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. .

Procedimento Licitatório no 1 68/2019
Pregão Presencial n'095/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno. Ra

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1 .1 . Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos
quantidades e marcas/laboratório abaixo mencionados:

conforme especificações

1.1.1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA

:lÊÊ Ug: G: :5: ::11mW

ITEM QTDE UN

01 4.000 CP ABIRATERONA250MG SUN
03 4.500 AMP AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML(ENFERMAGEM) FARMACE
61 60.000 CP OXCARBAZEpINA300MG COMP RANBAXY
83 300.000 CP RANBAXY
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objeto da contratação oriunda

Ê8E:2111iopnio.

a-) Pregão Presencial n' 095/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 168/2019

i ê i:h=.=:='E=

GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO

;l:===HX$ÊmÇH3Hm'=::::?;,; .
4.1. O ORGÂO GERENCIADOR ob.iga'« a O ÓRGÃO GERENCIADOR:

a) gerenciar à presente Ata de f<egistro de Preços, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata:

Reg stro de F reçosl te correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

BEEEF' :!':J=HHoàss :S=='Ê:::HJâ.:=g:::TZJ:..=g:

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitante:
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl
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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 ---:'.- ...
licitação, na presente Ata de Registro de Preços. '' ''''--- -Ju'''a''ao ''v cuiLui aa

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETER\ITOnA
a) assinar a Ata de Registro de Preços; - - - h-- - v-xn.

fornecimentolno prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou nâo do

cm üda ger Osecres real citados nos 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.

g: J agg' a'E:ES.h.g'13S=i=' ;f'::Ê~E:.z"n :!:~:ã

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 firmara-- - - - ': .
ualã aa assinatura da presente Ata de Registro de Preçosl --" -----'auQb d parar aa

hH Ü=EE:llHBÊBHU'n'ez:,g's; ;
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hada aos seguintes endereços

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

i?HUà.3=:'.;i;= W k!:,;;l;X':Ê.===m'3

:iE=?;n:=::=z'= 'g=nrg=p/gl:=lH' ==:sngE!!g
7.4.1. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

apresentação danNotseriscef Eetdo Íaa 0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

? l :lH?=!Íâ'.,E:3=:,Z::= E5.1:Elã:: :::E.==?.' --". ~-,.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

.2 osl DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

ÊãME=:.:3=.':: :=:'E:LÊ=g.e =gUJ::==Eg: .$1ã;.TgrIL g

-$-
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8.2.3. Em
Preços; 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 mercador

Administraçãol es de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu nualnuer das
conalçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãol '' - ''--'n-'' '''

iiÊâU E KHãB::lTllÜl:Rlgnz
HB IUB ZgT:iB B):'pm==
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

IÜÊ1193$ m H nU g:

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1 .1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de nOUC8 nravídad''.
para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentq - r'''u y-«"-vaus,

9.1.2. multa, nas seguintes situações

9.1.2.1. de 1% do valor da Ordem de
até o IO'(décimo) dia corrido do
ser aplicada a multa por inexecução

retirada.
p, poderá

; É-
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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) anosl

E :ÊliE: IÊll S HREHB =n.=e'R

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
9.1.2. ue poaerao ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem

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:

Ihâ IEi$Xl:lISa i:ÇãlBlt.IT:Ê:%Ü:lll! :s
l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

.f-
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

ii$ w zn: ç!$glíHHllM
ito de paralisar ou suspender a
o pagamento único e exclusivo

11 HHgg n
:ikÓ;=s=:!::à;!w:=.,a; =:u:l...â

m compatibilidade com as
ção 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.

:jÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃ0
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

gHBIHE Rg â3h;;;;:='Ê=E!
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1. Esta Ata de Registro de
contados de sua assinatura.

VIGÊNCIA:

Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses

B lâg$$51$$FHh :;
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

ãi: i:ii3iilÜÊh Bsin RB:
H811Ç139ã g$ 11: HH ]H

a
/ 0

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

z&«: l/ -ía"ú-
PORTAL L:ii6Ã'
Rosana da Silva Pereira
RG N' 47.256.838-3

PrehRura do Mçím@io de Ja8üaNna Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Pnfeitun do Município de jaguaríúna

8
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

gEifiâli.ginENC AooR: PREFEITURA DO Município OE JAGUARiÚNA
ATA No: 166/2019.

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos. -Itens: 01, 03,

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento 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, 30 dejulho de 2019

P.li;ã.

::l=1=:$:n,'".
Centro, CEp: 13.g10-025

Assinatura



aríúna
Rua Alfredo Buono 1235 - Can Lic

esta.QBgÂg.gERENciADon:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13

de Nascimento: 14/05/1966

Zeni, CEP: 13.912-464, Jaguariúna SP

E91a..DEIENTonA:
Nome: Rosana da Sirva Pereira
Cargo: representante legal
CPF: 395.81 6.538-99 RG: 47.256.838-3
Data de Nascimento: Z:$/OQ' OO

li:.=iiZE g Riram;r'"
E-mail pessoal: portal.ltda(@redeportal.com .br
Telefone(s):(11)--3740.7170

Vila Suzana CEP: 05630

Assinatura


