
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 208/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Procedimento Licitatório Ro 246/2019
Pregão Presenciam'120/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno 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. MARIA EMiLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira. casada.
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF
sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio. n' 127. Jardim Zeni.
CEP: 13.912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. doravante
denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME., pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n' 28.123.417/0001-60. a Rodovia
Raposo Tavares. n' 102.000 - KM 102 -- Galpão 10, Bairro Parque Reserva Fazenda
Imperial, CEP: 18.052-775, no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo.
representada neste ato por sua Procuradora Senhora Gisele Franqueira, brasileira,
divorciada, administradora, portadora do RG n' 29.626.243-2 SSP/SP e inscrita no
CPF/MF sob n' 288.578.238-22, com endereço comercial a Rodovia Raposo Tavares.
n' 102.000 - KM 102 -- Galpão 10, Bairro Parque Reserva Fazenda Imperial. CEP:
18.052-775. no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. doravante denominada
DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo
especificado, decorrente da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n'
120/2019, com fundamento na Lei Federal no l0.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de
Junho de 1 993 e pela Lei Complementar n' 123/2006 alterada pela Lei n' 147 de 07 de
agosto de 2014 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), Leí Complementar n'
155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as
cláusulas a seguir especificadas.

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos, conforme especificações
quantidades e marcas/laboratório/fabricante abaixo mencionados:

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO
MARCA/

LABORATORIO/
FABRICANTE

28 184.000 CP CARVEDILOL12.5 MG COMP E.M.S.

81 2.400 CP GLICLAZIDA60 MG COMP E.M.S.

105 400 FRA LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FR. COM 150 ML UCB BIOPHARMA

166 1.120 CP ROSUVASTATINAIOMG TORRENT

187 1.200 CP TICAGRELOR90 MG ASTRAZENECA
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Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA
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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 ânus para o ORGÃO GERENcIADOR

l&lÊgHXHHÊ$zl
CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1:.esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ÓRGÃO GERENcIADOR
UE l ENTORA terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

e a

CLAUS,ULA.QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1. O ORGAO GERENCIADOR obriga-se a: ' '' ' '' ' '

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

b) corwocar, 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 licitantes objetivando a familiarização
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl #:\\
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e)ecemenXctardeoseOestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

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

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

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

c) entregalr os ctensrisolicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

de Rd) fomeser os itens conforme especificações, marcas e preços registrados na presente Ata

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2
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g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 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 ' - '' "- -- --''
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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número daá.estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pre"ão o
empenho. e Kegistro de Preços, o n' da ordem de fornecimento/ofício e n' do
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ncaminhada aos seguintes endereços

::ã:E?:':uv=É':=s's *3=nlg=plã,l?=:Ê=:' u;zngE::;
7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5. O pagamento será efetuado até 0 30' (trigésimo)
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica. dia posterior á data de
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

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

justfcativa: iTORAenao formalizar a Ata de Regístro de Preços nuo aoeitalrauo
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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;

Administraçãolões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçaol
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8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

9.1.2. multa, nas seguintes situações
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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
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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. óue poaerao ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:
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l0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:
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-VIGÊNCIA:

Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:

H81Z$E39ã:ig$:FÊt:i :$13:1: ]1Eil$
Jaguariúna, 04 de novembro de 2019

RG N': 29.626.243-2 SSP/SP
CPF/MF N': 288.578.238-22

ME

Testemunhas

Assistente de Gestão Pública

PrekRura do Munltbio de Jaguanúna
Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeibim do Munícípb de }aguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presenciam'120/20lg
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OBJETO: Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos. - Itens: 28, 81,

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

d) Qualquer alteração de endereço 'residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b) Se for o caso 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, 04 de novembro de 201 9

Nome: Mana dã ê;i:i:no de OI ve ra Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Jaguariúna --Sercial: Rua Lauro de Carvalho, n' 1215
E-mail institucional:
E-mail pessoal gDlg:.ggm@jggyg!:!yQ3:sp.aov.br
Telefone(s):(19) 3837-2424

1215, Centro. CEP: 13.910-025

Assinatura
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Res

CNome: l='.. .a CírlllIB p'eçanha de Oliveira Sirva

RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

.,'- .,''l - ..--'\

13.912-464, Jaguariúna
a

SP

Egle..PEIENTonA:
Nome: Gisete Franqueira
t;argo: Administradora
CPF: 288.578.238-22
RG: 29.626.243-2 SSP/SP
Data de Nascimento: 18/07/1 980
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