
Município de Whandeara 
Prefeitura Municipal de Nhandeara 

Rua Dr. Octavia no Cardoso Filho, 359- CEP 15190-000 
Fone/ Fax: (17) 3467-4990 

CNP] 45.146.271/000i-98 - Estado de São Paulo 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020 

O MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SP, inscrito no CNPENIF sob o n.° 45.146.271/0001-
98, com sede na Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, n°359, Centro, Nhandeara-
SP, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado Dor sL,q 
Prefeito Municipal, José Adalto Borini, portador do RG n° 20675412-SSPrSP e do 
CPF n° 126.658.078-66, e a empresa SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LIDA, CNPJ 
59.225.268/000-74, endereço Av, Dr. Jânio Quadros, n° 200, Distr. Ind. Ulisses 
Guimarães - CEP 15.092-602, cidade deSão José do Rio Preto - SP, representada 
pela Senhora ELLEN KARINA MASSI VILELA, portadora do RG 21.540.623-0 e CPF 
152.539.688-90, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente 
ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis n° 8.666/1993 e n° 
10.520/2002, Decreto Municipal n° 2.940/2019, bem como do edital PI qgão 
Presencial n0 003/2020, nos autos do processo em epígrafe), ri 	 H - 
e cláusulas a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1- Registro de Preços para aquisição de tiras reagentes para teste de glicemia 
capilar, destinados ao Setor de Saúde do Município. 

1.2- O objeto desta Ata será(ao) requisitado(s) de acordo com a necessidade 
e conveniência deste Município. 

1.3- A existência de preços registrados não obriga este Muniapia a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação especifica paia o tomocimenlo 
pretendido, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
2.1- Sempre que julgar necessário, o CONTRATANTE encaminhará solicitação 
formal, mediante a expedição de Pedido de Empenho ou Nota de Erri 
ou Termo de Autorização à CONTRATADA. 

2.2- A partir da solicitação, a CONTRATADA terá 07 (sete) dias úleis para 
fornecer o(s) materiais/produtos. 

2.3- Os produtos/materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, 
sito a Rua Antonio Bento de Oliveira, n° 456, Centro. Nhandeara-SP, sem 
qualquer custo adicional relativo à frete ou outros emolumentos. 

24- Os materiais/produlos serão entregues conforme marca, fabricante, 
embalagem, quantidade por embalagem, especificados na FieR.biu 
apresentada, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais. 

2.5- Ficará a cargo da DETENTOR/' DA AIA as despesos de seguros, tj, I 
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previtlei viklROS 

decorrentes do fornecimento do objeto desta ATA. 
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2.6- As entregas dos produtos deverão ser fenos dentro do horário de 
expediente da Unidade Básica de Saúde, ou seja, das 07h30 às 17h00 de 
segunda à sexta-feira. 

2.7- 0(s) produto(s) será (ao) iecebido(s) na data de sua entrega no 
Departamento Municipal de Saúde, sito à Rua Antonio Bento de Oliveira, n°456 
- Centro, por funcionário competente para tanto. 

2.8- Havendo rejeição dos materiais, no todo ou em parte, a DETENTORA DA AIA 
deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Administração, 
observando as condições estabelecidos, sob peno de lhe serem aplicadas as 
sanções administrativas estabelecidos pelas leis federais n° 10.520/02 e 8.666/93 
e suas alterações. 

2.9- O Município se reserva ao direito de recorrer ao fornecedor em caso de 
verificação posterior de irregularidade nos materiais. 

2.10- A Detentora fica obrigada o atender todas as Autorizoca.± 
Fornecimento efetuadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

2.11- Na hipótese de negar-se a delentoro o receber a(s) AulorizaçOu(s) de. 
Fornecimento, esta(s) serão enviado(s) pelo correio, registriado(s), 
considerando-se como efetivamente recebida (s), no data do registro, para 
todos os efeitos legais. 

2.12- No corpo da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverão constar, 
obrigatoriamente, o objeto da licitação, o número do lote/itern do 
material/produto, os valores unitários e tolais e o número do processo (1l.',2 dou 
origem à aquisição (Pregão Presencial n.° 003-2020). 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Atado Registro de Preços é 12 (doze) meses, a contar 
da data da sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - QUANTIDADE E PREÇO REGISTRADO 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 
l'reço 

 unit. 

01 108.000 Unid. 

Tira reager ars para verilicacao de glicose 
no sangue 	utilizando qualquer química 
enzimático 	e 	método 	de 	leitura 
fotornêtrica ou amperornal rica, com faixa 
de medição entre O e 600 mg/dl, para 
leitura em medidor portátil de fácil leitura 
e 	com 	capacidade 	de 	armazenar 
resultados dos testes na memória. Registro 
no Ministério dá Saúdo c Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação e Controle 
errilido pula ANVISA. Prazo de validade 
das tiras não interior o 12 (doze) meses no 
dato 	da 	entrega. 	Embalagem 	em 
caixas/1[050o com 25 ou 50 tiras. ou outro 

R$0,57 R$61.56000 
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quantitativo, de acordo com a praxe do 
fabric:anle, 	de 	modo 	o 	assegurar 
proteção do produto até o momento da 
sua utilização. O vencedor deverá ceder 
em regime de doação ou comodato 300 
aparelhos, 	mais 25% se 	necessário, de 
medidores 	coinpaiivels 	com 	as 	tilas 
licitadas. - marca: ROCHE ACCU-CHEK 
ACTIVE 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1- Condições de pagamento: 0(s) pagamento(s) serd(ão) efetuado(s) em ale 
30 (trinta) dias contados da data de recebimento do documento fiscal/faiura 
e recebimento definitivo. 

5.2- O pagamento será efetuado através de "Depósito Bancário" na conta 
específica da DETENTORA DA ATA, informada em sua proposta, no Banco Ilab 
agência 0045, conta corrente 09009-9. 

5.2.1- A veracidade dos dados bancários informados é de responsabilidade 
exclusiva da DETENTORA DA ATA, ficando a Prefeitura eximida de quaisquer 
erros ou falhas nas informações fornecidos pela DETENTORA DA ATA. 

5.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à confiolação contenham incorreções. 

5.4- A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentado após o fornectri ¡erijo do 
produto e, ainda, deverá ser encaminhada urna cópia e/au via da Haia I. 
seguinte e-mail da Administração: comprastsnhandeara.sp.gov.br. 

5.5- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e lerá 
início e encerramento em dias de expediente neste Município. 

5.6- Para efeito de pagamento, a Detentora / Contratada encaminhará os 
documentos de cobrança para a Administração / Contratante. 

5.7- Quando for constatada qualquer irregularidade no clacbir,et.to 
Fiscal/Fatura, será imediatamente solicilc)cla à Detentora/Controlado. 
correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que dbyírrCi 
encaminhada à Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

5.7.1- Caso a Detentora / Contratada não apresente carta de correção no 
prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da 
sua apresentação; 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta Ata de Registro correrão por cerdo do 
orçamento municipal vigente, na seguinte ciassilicação: 

103010031.2.028000 - 3.3.90.30.36,00.00 - Fonte 1 - Recurso Próprio 
1030100312.028000 - 3.3.90.30.36.00.00 - Fonte 2- Recurso Estadual  

çg 
2- 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
7.1- Fornecer o(s) produto(s)/malerial(is) ao Município, nas condições previstas 
no Edital do PREGÃO PRESENCIAL n°003/2323, e o preço registrado nesta Ala e 
de acordo com a legislação pertinente; 

7.2- Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3- Arcar com as todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do 
fornecimento; 

7.4- Responder por quaisquer danos causados ao Município ou à terceiros, 
oriundos de sua culpa ou dolo duranle o fornecimento do objeto deste Eallat; 

7.5- Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e 
municipal), durante a vigência desta alo: 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
8.1- Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

8.2- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual; 

CLÁUSULA NONA- SANÇÕES 
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as sanções estipulados da Lei 
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2.002, demais penalidados 	Lao., 
como do Decreto Municipal n°2940/2019, que a DETENTORA declaro connecer 
integralmente e, em especial, as sanções estipuladas no Termo de Referência 
constante do Anexo I do Edital do Pregão Presencial n° 003/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO 
O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 7/ e 78 da Lei federal 8.6677ite 
como do Decreto Municipal n° 2.940/2019, que a DETENTORA declara conhecer 
integralmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1- Consideram-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem 
transcritos, o Edital do Pregão Presencial rit° 003/2020 com seus Anexos e a 
proposta da DETENTORA. 

11.2- A existência de preços registrados não °Caie° o Município a firmar as 
contratações que deles poderão advir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 
12.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da temente 
Ata de Registro de Preços é a Foro da Comarca de Nhandeara, Estado ue São 
Paulo. 
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12.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente 
Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes. 

Nhandeara-SP, 10 de fevereiro de 2020. 
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