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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 199/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA

Procedimento Licitatório Ro 246/201g
Pregão Presenciam'120/20lg
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1 .1 .1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA

llH: Hl:Egw:n:i'8;u'ar na embalagem, prazo de validade de no
ota Fiscal de entrega, identificação do
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CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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2.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO GERENCIADOR

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ÓRGÃO GERENCIADOR
DETENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

e a

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
4.1. O ORGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar à presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classifica''ão e os
quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam " ' --.:'

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

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

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os lícitantes objetivando a familíariza''ão
daspeculiaridadesdoSistemadeRegistrodepreçosl ' ' ' --''--l:'
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e) cdmunicartro s gestoresldos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

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

g) acompAnhaee fis stlio de Preços ente das condições ajustadas no edital da licitação, na

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) la trecarari itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

d) fornecer Osriteosl conforme especificações. marcas e preços registrados na presente Ata de

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

f) providenciar a ímed ata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo

recos y inuvK referente as condições firmadas na presente Ata de Registro de

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

documentação

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presenteAta de Registro de Preçosl ' ' '- --'-

í) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros.
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrínnrões
assumidas na presente Ata de Registro de Preçosl ' ' -''u-y

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS;
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0,509 (Quinhentos e nove milésimos de real). totalizando o valor de R$ 52.936.00
(Cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais)l Item 1 5, valor unitário de R$ 0.135
(Cento e trinta e cinco milésimos de real), totalizando o valor de R$ 3.132 00 (Três mil,
cento e trinta e dois reais)l Item 18. valor unitário de R$ 8,27 (Oito reais e vinte e sete

quais perfazem o valor global estimado de R$ 101.348,80 (Cento e um mil, trezentos e
quarenta e oito reais e oitenta centavos). ' ''''' '



ío de Ja-
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13.910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707

uariuna
/'

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

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1.rA icadaIFntrega do item reg strado, a DETENTORA da Ata emitirá Nota Fiscal
fiscal responsáve l.a aí saía atesraaa e ruDrícada pela Secretária de Saúde e pelo

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, o
número da Ata de Regístro de Preços, o n' da ordem de fornecimento/ofício e no do
empenho

iiUI,X v: awunmF.!:,i::K's:mm::u's
ncaminhada aos seguintes endereços

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 danNota Fiscal Eetrõníca o 30' (trigésimo) dia posterior á data de

7.6. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das

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
[/ rQ r-n c ' v

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
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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

Administraçrazões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

:=';.',=m\gg;.!:::V::sli&g:\;J=U::Bg "'' -''''- --;'- ., ~;;
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impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar

i lli3 iiH31R% ÊÇ$Uã'l:HU
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

ilJ-J i:':=:T:ã:;E'Eiêlilgl;lL:=:=13:=,1 1 U:U;~" ~' p"" ''"'~;-.,
9.1.2. multa, nas seguintes situações:

il H?:; :: n u*:, in :
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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

XSÍÊliHIEÊll E %RgH =?=.[':'ã

judicia mente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA budas administrativa ou

; ?';E , s;;: ' HU : '::Fg,â:! 1=:= 5 *Ê'::= Ê:==m R: :a=1: 's :Ê:J
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO:
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1 0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas

.J
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compatibilidade com
e qualificação exigidas
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TA-VIGÊNCIA:
de Preços Vigorará pelo período de 12 (doze) meses

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

Ü: l:llBIÍããÇ EulHSIHll:EBâ
H:811H:ilã;iHXFlts HB:H: llZ

Jaguariúna, 04 de novembro de 2019

ÉHÜã;l'El:ín8-

Assistente de Gestão Públim

Preferira do Munlcblo de Jaguanúna Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Públka
Prefeitura do Munidpio de jaguaríúna 8
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TERMO OE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos. - Itens: 03, 0515, 18, 137 e 185 ''''''' v i'

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

a; ( i acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

!!=Jp:od:Êi: ãlE=ÊÊT .HHF2=Ê=T:\=!=::mP;'; : :::''=='.::
Jaguariúna, 04 de

P.li;ã.

RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

'aguarlúna-Sprcial: Rua Lauro de Carvalho, n' 1215, C

E: llE!:!i':?J:. ,"',
1:.-;E'G;;- ,

novembro de 201 9

1215, Centro. CEP: 13.910-025

Assinatura
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Res

Oliveira Salva

RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1966

Ün$: ;'''-;
SP

Assinatura

:
?l:sta ínio Colorado Bairro Jardim

Assinatura ]


