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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 214/2019 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA

Procedimento Licitatório n' 246/201 g
Pregão Presenciam'120/20lg

intemo com sede a Rua Alfredo Bueno, no 1235 -- Rairrn Pane-n i....:.- -. ''---A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público

a

para Registro de Preços
de 17 de'Julho de 2002 anlinnzu/zulu, com fundamento na Lei

no aue

9LAgSULAPRIMEIRA-D0 0BJET0
1. i. Fornecimento eventual e parcelado de medicamentos, confo
quantidades e marcas/laboratório/fabricante abaixo mencionados:

conforme especificações,



aauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

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

1.1.1 . Todos os medicamentos deverão estar registrados na ANVISA
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?LÁgSULA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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GERENCIADOR. transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ORGÃo
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135 1.200 TUB

175 2.400 UN SORO FISIOLOGICO0,9%lOML SAMTEC

177 1.200 UN SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETROPINA 8 MG/ ML
SOBRAL

  3.440 UN SULFATO FERROSO 25 MG/ ML GOTAS l THN

  57.600 CP
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Reb) conto car, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de

BIEâFq::':J;:HH= :!=='Ê:::HJã. =g!:ITZJ:.E;ggÊ

familíarizaçãodas peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a

presente Atar aos eestoo de oseçoslos participantes possíveis alterações ocorridas na

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

licitaçom na harsenfisAtli de Reg stro de Preços s condições ajustadas no edital da

acjU::j-:,:y=%l:=.:'EE©'" " """"«:

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

c) enta gar Osetentasal citados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

d)aornecer os itens conforme especificações, marcas e preços registrados na presente

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2.
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data da assinatura da presentes ite do atendimento das condições firmadas a partir da
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hada aos segóiptes endereçrs
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7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

7.5. O pagamento será efetuado até 0 30o /'-:-,:.:.. .
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica. ycõirrioJ

dia posterior á data de

8'#:lH'13:â'.,EEg::,Z::=E:l:ElãF::: E=EF""-". ~',.".
8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2. 1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
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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
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9.1 .2. multa, nas seguintes situações:
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judicia mente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA budas administrativa ou
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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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UINTA-VIGÊNCIA:

soro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses
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CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, 04 de novembro de 2019
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Assistente de Gestão Púb)iça

Prefeüura do Municbio de JagüMna
Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
PrefeiNra do Município de japariúnz
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TERMO DECIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

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

'i gamo-Ros por NOTIFICADOS para:

=to dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

efesa, in erpor recursos e o qee as forcouber. ais e regimentais,

Jaguariúna, 04 de

P.li;ã.

07/1971

a Lauro de Carvalho, n' 1215, Centro.

E: ll H!:!i'??!: ":'@aü".a«.. ,.« -,

j:.-:E''H ,

novembro de 201 9

CEP: 13.910-025

Assinatura
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Bela..PEIENTonA:

Carne. :ADiRo d: Leões Nogueira

CPF: 8t;arco: SÓc o-.388-00 ário
RG: l0.540.372-6

imHb.;:J:!og;:'ê1.7"
Bairro

Assinatura


