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Processo Licitatório n" 292/202 1
Pregão l:letrânico n" 076/2021

acertado

1 . -- 0BJETQ:

1.1 . -- Registro de Preços de Medicamentos, nas quantidades, ,especificações detalhadas no

ANEXO 1, pal'te integrante do Edital e marcas abaixo mencionadas:

rAl;iiàÜ
TAKEDA l K) l0.66 l R$ 31.980,00
PHARMA
TAKEDA
PHARMA
TAKEDA
PHARMA

l

H

DESCRIÇÃO

LISDEXANFETAMINA,
DIMESILAT0 30 MG ÇAlg

[''v r ' ''i,igBÊRÀNPCTAWiNA,
DIMESILAT0 50 MG C81g

'T'''''''''Ü g DEX AN METAM INA ,
DINIESILAT0 70 MG CAPA

ITENS
!.

\

J

UN QTD

CPR l 3.000

CPR l 2.500 R$ 12,93 R$ 32.325,00

R$ 1 0,14 R$ 1 5.2 10,00
7

CPR 1.500

1 .2. -- Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis. não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos. diretos e indiretos. como também os
lucros da l)ETENTORA.

1 .3. -- Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de RS 79.515,00
(Setenta e Nove Mil Quinhentos e Quinze Reais), para todos os efeitos legais.

2. no'rA
2.1. -- Os recursos orçamentários para pagamento do olãeto da contratação
Registro de Preços correrão por conta da rubrica orçamentàrta:

N" (}2.1 4.01.10.301.0069.2508.3.3.90.32.00 -- Ficha 293 -- Recurso Próprio
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Rua Alfrodo
Fine:(19) 3867 9825 /

3.- COND
1;0RNECIMENT(l!.

3.1. -- O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento. pela
Dll:TENTORA, da Ordem de Fornecimento emitidos pela Secretaria de Saúde.

3.2. -- A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Emprenho
orçanlentário, a DETENTORA do preço registrado deverá entregar o objeto no prazo máximo
de 21) (vinte) dias úteis.

iit ii sx:iR: :i Za:HU;i:=*íÍl! :
3 .3 . 1 . -- Os medicamentos deverão ser entregues nas quantidades conforme solicitadas no Ofício

e de acordo com as marcas e preços registrados na Ata de Registro de Preços-

3.3.2. -- Os medicamentos a serem entregues deverão estar devidamente registrados na Anvisa

e apresentar na embalagem: o fabricante. o número de lote e prazo de validade de no mínimo 1 2
meses contados da data de emissão da nota fiscal de entrega.

3.4. -- A DETENTORA da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de
Fornecimento até a data do vencimento da Ata de Registro de Preços.

3.5. -- O encera'amento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação
cla DETENTORA de cumprir as Ordens de Fornecimento, recebidas até a data de vencimento

da Ata de Registro de Preços.

3.6. -- A DETENTORA da Ata de Registro de Preços obriga-se a substituir e remover, às suas

expensas, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação
ou transporte inadequado.

3.7. -- O transporte e a entrega são de responsabilidade da DETENTORA, sem qualquer ónus
paraoORGAOGERENCIADOR

4.0.

4. 1 . -- Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura

5.0.

=:.=lii:;l=HH:ji ; :i;ll;=$ ~,
. qan..otái'in dp Sni'ide 'lata e pela Secretária de Saúde. . 't
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5.2.1 A conta bancária fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da DETENTORA

5.2.2. -- Não será aceita a indicação de conta poupança.

5.3. -- O pagamento será efêtuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica.

ll: lti;;lll:HF :lHH il JIF IH
incidentes 'pró-rata temporis' sobre o atraso.

iliil Ji: IS: UKF RIEM F: :
6. - !!EDlê:!:!J2A!!111$:

l iiE : :lE l: ::l::lRü;E :UI
Federal n' l0.520/02:

6. 1 . 1 . -- Advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade

quais tenha a l)ETENTORA concorl ido diletamente;

para as

6.1 .2. -- Multa, nas seguintes situações:

lliili$ ê:UH:H H : ::::
6. 1 .2.2. -- De até 30% (trinta por cento) do valor da Inadimplência, em caso de inexecução total

ou parcial do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em
que será efetivado o cancelamento da Ata Registro de Preços

6. 1 .3. -- Suspensão tempos'ária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6. 1 .4. -- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
Y
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6.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
adl-ninistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA.

6.3. -- A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as del-Dais sanções-

tP ilidicialmcnte ou descontadas
6.4. -- As multas aplicadas serão cobradas a(l
de eventuais créditos da DETENTORA.

6.5. -- As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo o licitante/adjudicatário de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à
Prefeitura de Jaguariúna.

7.--

7. 1 . -- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito, quando:

7. 1 . 1 . -- A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preç

7. 1 .2. -- A DETENTORA não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suasjustificativas;

7. 1 .3. -- A DliITENTORA der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro

cte Preços;

7. 1 .4. -- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

7. 1 .5. -- Houver inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

7. 1 .6. -- 1 houver razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria
de Sttúde;

7. 1 .7. -- Ficar constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

7. 1 .8. -- A DETENTORA solicitar por escrito o cancelamento de item, comprovando encontras-

se impossibilitada de cumprir as exigências da ata de registro de preços em função de fato
lo''''-.'...,..tP dp {'.nqn t'nrtilito OLI loi'ca lllalol'

processoS

ministrativamen(

os

superveniente)el
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7.2. -- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitens
anteriores será feita pessoall-Dente ou por correspondência .com aviso de recebimento, juntando-
se conlprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

Ih ::l::Ü$ ::;:Ê: IU39:Xh;==F;':
8. FORO

8.1. -- Elegem as partes o Foro da Comarca de Jaguaritma, Estado de São Paulo

propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que sela.

onde serão

de Preços,

9

g. 1. -- A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares. no

por parte da Prefeitura e/ou cancelamento da ata

nerüauma tolerância houvesse ocorrido.

9.4. -- Na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, as partes assinarão
Termo de Ciência e Notificação, conforme ANEXO IV, relativo à transmissão das informações
constantes nesta Ata de Registro de Preços ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

9.5 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para definir Y/
Pí\gaita 5 de 8
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procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata de
Registio de Preço, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:

a) Pregão Eletrõnico n" 076/2021; e
b) Processo Licitatório n" 292/2021

E, por assim estarem .justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais. assinam a
presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
etêito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,19 de agosto de 2021

MUNICÍPI(ÍDE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçonha cle Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

n
iNaERLAB r/qWMh.CÊUTlcA Lona
Laércio Veríssiho dos Santos Júnior
RG n'' 7.866.931-5 SSP-SP
CPF/MF n" 034.1 13.4]8-07

n

k
P.

. S C. de Ara
estão Pi: a
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piiEGÃO ELE'rRõNI(:o N' 076/2021
pliO(:EDIMENTO LICll'A'l'BRIO N" 292/202 1
ATA N': 231/2021 . . , .

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

li:.] i: sn :í:;:elu=.:T.;=:.=,í=m::u:'::.=,=':::T=:z

ll:lHI :l::li:liH .:n: r::i :
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP

$$HÉ 1:1 Rl:i HBI Çll l:l::::
n' 0 1/2020. conforme ''Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

:i:==uT=======T::;=; :j:h ::üã:':\::= ;:i'l:::i:Tsi.".
de defesa. interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 19 de agosto de 2021

AUTORIDA
Nome: N4árcio Gustavo Bernardes Reis
Carão: Pret'eito
CPF: 165.052.578-88

RESPONS
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Carão: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

â.ssinatula
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COADOR:

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

Pela DETENTQJIÂ.
Nome Laércio Veríssimo dos Santos Júnior
Cargo: S(Seio Gerente
CPF: 034. 1 1 3.4 1 8-07
E-mail: elciorl@interlab.com.br/ interlab(@interlab.com.br

I'eletone:( 11) 299719/W7/ ( 11) 2204-5996

Assinatura Ü

ORDENAD
Nome: Mana do Calmo de Oliveira Pensão
Carão: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99

Assinatura


