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ÂTA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 027 /202t - AO1
PNEGÁO PRESÊNCIAL Nq 017/2021. REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADITIINtSTRATM Ne 079//2021
VALIDADE: 12 (D0ZE) I"{ESES

Aos dez.oito dias do nlôs dc lyíaio do a[o de 2021, O P.úN,LiPIO DE TANGARÁ DA SER§A com sede na Ayenida
Brasil ns 2.351-N- 2r Pisc- ld Europa- Tangãrá da Serm-!!I inscnto no CNPJ/MF sob o ns.03.788.?39/0001-66,
neste ato represertado pelo Pretcito Mlrnicipal, VANDER ALBEFiIO I}L{SSON, brasileiro, casâdo, portador da
Cédula Ce ldenti(lade 039i3902 - SSP/MT c CPF,.':'i! rq .tr3:'.195.3!1-:0, residente e domiciliado na cidâde de
TangpÉ da Selra-MT, dora!,ante denomir-,aco :-inillesrr€r:. lRCir.l a!RENCIADOR e a empresa DISNORIIA
COMERçIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIÁI, irscfitâ no CNPI sob o na 01.326.495/0001-06,
com sede na Rua Ei:rac de Melgaço, Ne 1425, Porrc, C!P:781)25-300, Cuiabá-MT - Fone: [65] 3057-7445, e-
mail: ; âtendimento@Aiuefuê.ecrn.bf ,/ \,endas@Cisrlrrrr];',.coin.br, nesrc ato, representâdo pelo Sr. Fernando
Metei., Comes de rllmeida, b:zsil:i: c, Civi rciario, contad.or, p.nador da Cédula de identidade RC n": 03762742
SSP/ldT, inscrito nr, CPF/ltF sob o ne 551-683-881-91, deno,rlnaia simplesmente FORNECEDOR REGISTRÂDO,
resolvem na fornla da pela Lei Federal ne lÜ.52j/2002, D:--r:eto Municipal \e 25APOO3, e, subsidiariamente,
pela Le: Feder:l n" 8.666/ 1993, e alterações pcste;,c:-: s, i:: i;:,.r a .':re;elte ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuia
minuiq íoi examinnda pela Prc'curadoria Ge:'al co \lunicípic cie Tangará da Serra, que emitiu seu pueceq
confonne c, ôil'írgraío úni:o do ârrig., 38, da L:l .'.r 8.5C{ i'r3 r âii:Ca rnediante as cláusulas e condições
seguintes.
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CIIIUSIJLA OUÁRTA. DO PR,ECO

4.1. No preço €ontraado iá se etrcontram computados tsdos os impostos, tarifas, &?t€s e demais dêsp€sas quê, diÍeta
ou indiretâmente teuham relacão ccm o ot ietc deste .ont ato, :§eÊtando a CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas dec0r r.errtes,
4.2. Os piccos regrstra.ios c a jDdrcJç;lo díjs r'rslri.avLls ioRii€aEllOR§S íiEGISTRADOS da Ata seÍão publicados no Diário
Oficial .Jc Contrs d0 tisradc .1. ltiat,J GIoss'r-?CF, r)i.i: io Orl, i.rj ilia[..'.:Jo iios \!.-xricípics do Estado de Mato Grosso- AMl4 no
sitc wwwtangâtadaserra.mt.gol'.bt.

cúu$jl-A ourNlL:!Â RcLAcÀo DAS EMpREs{s BErii !,_AalÁ R! 4s E!:pEcos REctSTRÂDos
5.1. O óRGÀO GERENCIÂDOR adotar á a p!ática de taJrs oii ?tos ,'rcc.isár!,.s ec colltrole e administração da prcsente Ata.
í2. Err deco[ên,:]? das )i-r:post3s e l3nres apr-isert?CLs e ho.r::,i.ÉâaJs rc ,:ertame licitatório, ficam regisEados, para
contratações [uturas, o-a preÇ5s unitáiios e iespecd'/os icrnacÉdciê5 (lâs5;iicâ.Ios, aoníoime abaüo:
5.2. 1. rO(sl PREÇOÍS) RfcrsrRÁDO(S) POR rrEM(NS)
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34.91

5.000 HTPOL^B0n/
HIPOLABOR

HIPOLABOR/
HIPOI-ÂI]OR

21,64
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GúUSULA sExTA - Do coNTRoLE E DAs ALTERÂCÕES Ds PREcÚs
6'1. Coníorme o Decreto Federal rQ 7892/2073, durante.r vi:1,1'. il da ata, os preços registrados poderãô ser revistos em
decorrência de êvelrtual reduçâo dos precos prâiicados l1o rr,.tlado ou de Íato que eleve o custo dos produtos ou bens
regisúados, cabendo ao órgâo gerenciador promôve. as aegociações iunto âos íoÍnecedores, observâdas âs dispo6ições
contidas na alÍnea "d" do inciso il do caout do art- 65 de lei ne E.666. de 1993.
62. Quando o preço registrâdi) trrr[ar-se supe.ior a, preço praü.i]do no mercàdo por motivo superÍ/eniente, o órgão
gerenciador côni'ocârá os fornecedores para negociarem a rerltlcio ios prpços eos valores prâticâdos pelo mercado.
6,3. Os iorleceCoi-es que nAo aceit"rre& Íeduzii seus piirccs .,r,s vul1]ies Draticados pelo mercado serão liberados do
compromisso essumido, seln aDlicação de pe]ralidade.
6,4. A ordeil cit, ciassiÍ'icação iios folnecsdores que accitarem rc(ilrzir seus p.eçoi aos yalorcs de mercado observará a
classifica.ào originli.
6.5, Qualdo o preço Ce mercado tcrDarr-sc 5upcrior aos pretos rggistrados c c iornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerei-'ciador pr.derí;
a) liberar o fcineaedc. dc compromiiso assumido. .irsú :i c-1i:rtrr',r.açãc oco.ra antes do pedido de fornecimento, e s€m
aplicaçãg da pen.riiCade se eonfi.mada a veracidade dos rrctilos Í .omproqantes apriesentados;
b) convocar os demais Íornccedores pâra assegur3l igual oportunidadc dc lrêgociâçào,

6.6. \iàô irãvcrida ixitr-. nas nuglciaçu,,j, c orBàc gLicrl.i.rior ric,i:.r, ;,;icedcr à r.vogaçâo da ata de registro de preços,

âdotando as cci{ias cabl..,cis lliIJ .rbrelrçâo da corlraiaaiirJ riars I ii.r.3l.i.r.
ô7, O registrc do !cineceiior se].a cancelado qü:lndo:
a) descrrnlprir as corldi.ôes rià ata d. r'cgistlo clc p.cços;
b) nào retirar'-- nctil de einl)euhr ,)u ilrsirúirenií'equi,,/llente irlr :rrá;j esr3l)elecido p€la Administração, sem iustificaüva
aceitável;
c) não aaeitai rêr:ü'jir r) seir DIeiú r?gisirido n:r hiEiitese destc se l,)rr:ti s{rDerlôr àqueles praticados no mercado;

ô8, 0 .3o.eirlenac a(- r-,.Sisri.\s lras lipóieses .ri.íishj .rcii]:.r ser.i i'orr63lizado por despacho do ór8ão gerelciadoB
âsseguíÂdo o.a;rts1iCi.._ó:-io e a.:nri)lJ detesa.
6.9. O cancelainento tir-r rcgistro tlc prr'crrs poderá occrr.-: i:or !t., :L.rpcr'1'cllicrta, decorÍente de caso fortuito ou força Ínaiot
que prejudiqur o crrolprimento dr a.a. ievidamenie ccmprclndos c tu-rttfica-dos:
a) poi :?2.;o (ir i::ter:ss-- llibiic:r:
b) a pi:dirlo (iü ic:'n:(cci,r:

6,10. A r!,visâo ser-á prcccclida dc pesquisa prévia ro mercado foinccedcc banco de dados, índices ou tabclas oficiais e/ou
outros mejos disponjvals D3m lcvântan)eilto das cordiçôes Ce mercadc, cnvolvenaio todos os elemertos parâ fins de graduar a
justa rerlu[eraçào do serv iço ou foÍnccimcntc e no elrbasalncntc da dê.isão de dcfeúr ou reieitar o pedido.
611. O 0rgâo Gerenciador de!,erá decidir sobre a reúsão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 (quinze] dias úteis, sâlvo motivo de forçá mâior devidamen,.c iLlstifi.ado no proccsso,
611.1. O pr?zo pela análisê e jiligamêDtô de er-entual pedido de rsvisão de }reços, serão contados da datâ do protocolo e
entrega cornpletâ dâ documentaçâo ccmprohatória p.ia .ontrâfada. Áié :i dr.isão tinal da Administraçâo Municipal o
fornecimelto do obieto soiicitadô pel. área requisitànte, deve.i ocoEer Ii.,.ma]inente. pelo prero registràdo em ügor.
ô11.2, A recusa injustiílcada da beleficiáriá da ate, em fornecedor ô5 Ir c.iriios schcitados denEo do prazo estabelecido no
editd,.nseiará ã apiicâçâo drs pen.rlidades tegêimente eitairelecidas.
612, A Admlnisàecáú, reconirecendo o desequiiíbrio econôú1ico finartceiro, procêderá à revisão dos valores pactuados.
613. Na hipótese da beneficiária uào efetuar a adequação dos preq-os aos de mercado, o órgão Gerenciador, a seu critério
poderá cJncelaÍ, rotal or p;rÍciallnente, r Atâ de Registro de Preços
614, O órgão Cerenciador podeni, desde que seia conveniente aos interesses dâ administraÉo, calrcelar, tobl ou
parcialmente, a Àta de Registro de Preços, sem qrrê .om isso, a bênei:.iá.ia tenhâ dlr'êlto a hterpor recursos, ou a
indenizaeões.
6.15. Ás aite!-açces decorrentes da revisão dos p.eços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios

cúusrjl-{ SÉTIMA DA REvocAçÃo E Do CANCELAMÊNTo Do RECrsrRo DE pREcos
7.1. O FORN§CEDOR RECISTRÁDO Podc!'á ter c sa-u r'..,istro de p;-ecos rsvogado na Ata, por intermédio de processo
adrrinistrativo espe.ífi.o, asscsursdo o contl.adltór'ic e i antpla dcfcsa.
7.2. Â rev.gãção dc seri registro l)oLlere ser:
7.2.1. Â -oedido do pI óp:'io FORNECEDoR RECISTRAD0, qüando coniorovar esLar impossibilitâdo de cumprir as exigênclas
da Ata, po. ocgrrência da aisí)s fortuitos orr de ii» ça rn;rior;
7,2.2. Por iniciati!? Co óRGÂO cERENCfADoR. cranc4:
a) o FOR!{ECEDOR REGISTRÁDO nâo aceiftr iedu?ir-o preço regisi?do na hipótese deste se tomar superior àqueles

pi?ti!::!dÍrs no mcrcrciLl'

U\ l.00rJ HtPOr-ABOR/
HIPOLABOR

13,58
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b) L FOF-NECEDOR REGISTIIÀDO leidei.irlalq,rer coi,rlição de L2hii:r,çio L-ru quâlilicação técnica exigida no processo
i:ritiiiii,oj
,.]: i :izJ:r: ilJ iir:cics la :)l:bl;ii). iiarralz a1a:1iJ ii-rJ:!..aiaia: I justifiaâir'a:s;

o iTO iJECETOR RÉCIS|RÁDO::âJ c,irnfrii-ls .iarigl. .:r oec.:T.r'ries ii Â= de Registro de Preços;

o FGRNECEI]OR RÊCISTRADO não .()!nparec:r ú. s: rec:-i:ra| e ir'.ijã[ no pruzo estabelecido, as solicitações
decürientes di Atii .i. Registro iie Preços;
camcteriz:rda quaiqucr hipótcsc dc incrccüçâo totai ou parcial rlas corrriÍçõcs cstabelccidas na Ata de Registro de Preços
ou nas soliciaações dela aleco].le.les.

cl
d)
e)

f)

7.3, O FORNECEDCR REGiSTRÁDo terá o seii r€gistio ca.,ciiado qua.iü:
a] Ces:umprii as cclr.liça)É-. il.l Ate .ie Rêgist;-c ile 9.e!:.rs;
bJ não acejter red.lzir seil: preÇos !-egistai(ios ia hrpótese de se toanirein s:rperiores aos praticados no mercado;
c) :o.tvc: .-rl(-,rs i. i;,:ll r:jsr púi,l,co.

7,3.1. G caocclerr.Jxto C. r.gistrc, lrtrs hjpótescs prcÍistis, a5sêgumdcs o .onti?dltório e a ampla defes;1seÉ formalizado por
despacto io óncÃo GERETaIADo&
7.3,2, O aCRaJECEDOR REGISTRÁDO pode.á solicitar o caicelameiilc d, seu registro de preço na ocorrência de hto
supervcrieEte q,,re venha caixpror_ietr-r- a per-têita excautia contratlrai, decoreutes de caso fortuito ou de força maior
devidãmc]itc cor rpro\âdôs.
7.4, Em qualqder das hipóteses acima, concluido o processo, o óRcÃo CERENCIADOR faú o deúdo apostilamelto na
Ata de RegisEo de Preços ê informará aos proponentes a nova ordem de registr:o.

cúusulÁ orTAvA - DA DrvuLGAcÂo DÂ ATA DE REGrsrRo DE pREcos
8.1. A Írresêrite Arâ será rirvulg:da rrr:, iror''.âi da internel !t w!r/. tanggrqdaserrd.mt-gov.br.

CLJIUSUTá NÚNA - DÁ5 üBRIGACOLS DO óRGÀO GERENCLADOR
9.1. Sa. ciiiig:ições dn órgf11 qel er.i:i.iÍ,:ri
9,1.1, tlÊ:-enairi rl ilr C-. !.esisil r; ce lreçr)s;
9.1.2, Faesiaí f ,í ilrero .i(: sel. :êpa3ser]:ant3, Às iriirrnalaÉs necessairas, i:erl coll]o atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigacó€s ao it !aa- io:r s:

9.1.3. iiniü. pãre.ercs soilie atos iclativos à execucàc da irt3, errr e:peciai, iiuairto ao acompanhamento e fiscalização dos
produtrs, à exigénc,ê de ai:i1dições estâbeleaidas rc Udii:r1 e i rrroposl:: Ce ::11:c:::il de sanções;
9,1.4. Âssegui:rr-:t ii,-' iie!.-irilirrrnrll_.ic ias '-lrrrircô,:s.::rairtircidas i:n :ti l1i ins:aumcnto convgcatódo c seus anexos;
9.1.5. Eietuar os paganrentos tlc','idos rlej cond,lincs cstaba:;cidas nos res;ree-;r.ui EditaL e Ata;
9.1.6. q.s5_:gr: ài -s. d. r:ir. i. r.ac.-rs,ríDi:-;ia1r: aa, _,i 1ri..is..'i:iii:.jasr:)i i,_3ra a Administraçâo, por meio de esfudo
cctrpar_.iii\:i io: ir.ai,:s iri e!:ai,dtls fii-io ia.!c.!dc;
9.1.7, a,ôndLizi:'.rs l]aoa?Ct |J1er ics rel::'.ivos :i eveliiuaiJ rene:rciaçôcs !rci }ieccs iegistrados e a aplicâçâo de penalidâdes por
descL:nr.riiÍxa,ri{_, ajc i,-.c:ü:.1.,.a A:a ara iieÊi,ii c de :ie.a03:
9,1.8, Fisaaiizna i au:!!punr:i:io aãs rrh.lÊâçôes essurtijdas irelâ iromêc.-.iDra F.egistfa.da;
9.1.9. À lii.iiiza;ão ex:--l'riil:r r:r:ii: iii gà.:: G:. rIciaa.:;r' nãJ a.\ai::irá oLi :_..i.r?:i'á ô : espol1sabilidade do Foanecedor Registrado
Feiâ aolx,3let: i: 'riei:É-ti e.:eai;::,. Lle At-? de R.gisa. ja li Éj. ,s.

10.1- ilili'rstrtire,.1 aa;t€;.ça.-s tlc FORI\ECEDOR âEC!STF-q.DO, c:riie:rri'-.3s ir:et'entcs oLl decorrentes da presente
Contrr,tai::c:
10.i,1.!!o.,'icenaiii:orli;so:;raai.,l\tii:r\'...'.:r!ri;j:i,riaLr_r,-,iaa!;iii)t:tiientcdoobietocontratâdo,devendo
estê. i.:.i'.iid.,i ]i. 'ri..,: r-1r'.i l.rsio todâs ars despesa, cnnr mate"i:3is, ins,-rmos, mão de obra, fi:etes, embalagens,
Segl!.ts, il:iiosí:.r5, tanás, tafiiás, eri.a.gt:s socials e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
foflr3ci):.ilt. ili,r t)l.,Ciii. i Illc fil:-)!ECE!X,P, !.ECISTP,-1IO.
1*-:.:5|.:j i. \':..,ir,.-,,í....,,.)bia:.)ii:1..j,_-..,..tji:iaiãosol!:ji::rtlj:-. lilt cstrita conformidade com as disposições
C Cs;)call : '.ai_,a:. lo:.rit:.1:l.!lii..r:.,,d::;;._irltirl..t,_,,,i.':r-ldei.:;. irr..-i:r ar-a]]aitta de pleços apresentada.

i1a Nci: Cr -l; l, ,ii;;,,, t:.:. es,,.,:-il'rr:ci;r . q'.t::tit.-1:ir,.:i.,..iisar'irÉr.i.-i(aillica ac discriminado, responsabilizando-se
cQnt ur:.jii,s!,.,ii.a:le püi .odas a: desjresas reiatii,as à er-rir':g:, de act:ic c..r:: as derrajs condições estipuiadas no Edital.
1C.1.-^, i': 3.-i: i 1 .. gi l ii :S-i d,:' .}irl at ít .ií eú:iili, aoil a:i .: !!.ere: : ;:r.-ãntias constântes nos Anexos I, do Edital;
ii.1.5, .l-,.j, -,,,c:,ti .1 :,:it_i:,i-::i ::(;,:,i.,tr.rÉ ats i..lia.1:-,1-iitos. :r,.:,râi:rrantí, apC§ o pedido de iornecimento, OS

m-l .'i..... , ,.:-,,..:i .i..::r.... , ,:Dl::1:rljf..
1ô.1,6, §.--sar.tl i:ii:-iiz:li-se pêii :o.iri.jrr:i.:. i.ls , j):,ii.:neiioi. :i.,.:u-it.iú :ôd:ts es obrigações de natureza fiscal,
coineraiar;, !rairall_,is::r r ..tr!:i:1:ria,:1r,j, .n!.iri,:.-rn sai,:aa -.riiLra rirti.,.:r t:a 2a;l--..ies ilú trabalho, com relação ao pessoal
desrr:i',.u.-,ie::-lr.:.,'lir.i1ri:r-t.r.l-i:,1:::IaritJlr):arí,LÊ-,i,.j:iarr.!a:i3

,..:

:,,
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10.1.7. Fornecer mcdicamcnros de qualidadc, Icspcitando as discriminâções contidas no Termo de RefeÉncia, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazena en!o e uso, que proteiam de i[tempéries, de iorma que garanta a sua integridade e não seiam danificados
durante as operaçôes de trgnspolte, carga e descarga .-olforrie deternrioa a Legislação vigente, sob pena de não
recebimento dos nlesmús.
10.1.8. Garlntir a qu: irladedosmedicarneDtosfonrecid..;c--r:p1.ornerendo-seareparar,corrigiX,remov€lreconstruir;
ou substituir, às suas exrersa§, o tota! ou em parte, os meCicameD.rs q.te nâo âtendam o padrão de quaiidade exigidg
ou em que se veúficaren riefeiros ou incorreçôes, i'csultânt!.s d.r fJll'iú.imcnto, contâdos da notincaÉo que lhe for
êntregue oficialmente.
10,1.9. Manter, duratrte a vigêtrcia da ata eilou coDaTatô, ;ls conoicões de habilitaçâo odgidas no Edital;
10.1.10. Comunicar ao CONTRÀTANTÊ, qualquer problema ocorriüo na execuÉo do obieto do contrâtoi
10.1.11. Atender aos chanados do CONTRÂTANTE, visando efetuar reparos cm eventuais erTos cometidos na
execução do ob,eto do contrato;
10.1.12. Não sGbcontratar o obieto da presente licitação, sem o corsentimeoto prúrlo do coDtratante, o qual,
caso haia, serÉ dado por esrrito:
10.1.13. Promover por sua contâ, âtraves de seguros, a cobertura dos riscos a que se idgar exposta em Yista
das responsabitidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1.14. Acatâ. a fisealizaçào .io objeto contratado, reaiiT,ada pelo lisca! do contrato, que deverá ter suas solicitaçóês
atendidas imediatamênte;
10.1.15. Responder, independenterlente de c{ipa, por qualquer cano pesscal ou patrimonial ao CONTRAf,AITE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimeBto objeto da licitãção, uâo sendo excluída, ou mesmo reduzida a
responsabilidade pelo lâto de haver fiscillização ou !compinhãmênto peio CONTRÂTÂNTE, cooforme disposto no art
70, dat.ei'lP 8.666/93:
10.1.16. Cl'edeflciar iuDtc ao llunicípio oe langará ca serra-M'l'i::irci:náno(s] que atendení(ão) à solicitações dos
medicâ.nentor objeto do pregãc, tlisponibilizantio ao seror competente. telefones, e-mail e outros meios de contato
para âterrüer' àr-: r'êqúi.§içces;
10.1.17. Currrrrir ro<ias as derirais obrigações inlpostas Delo edital e seus anexos.
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11.10.1. Os Êealicarnenlos que não possuíreri os leferidos Íeg-:st..:s e,'o(: certiÍicados não seÍão recebidos, e r
empr€sa será des€lassificadê paÉ o Íesp€ctivo iter§, sendo conyoaâda a segunda colocada.
11.1G.2, À enlpÍesa é responsálei pgl certificar-se que a üra!'câ regisl:a.ia €m sua propostâ atende
d§ €dital, Os medicamentos em desacordo, não se;:ào recebidos pêlo CAF - CEITTRÁL DE
FANLTACEUTICC.
11.11,'iúios cs iiisdi,iar jiiiics iievêiâJ aonte: riiúlos c ir r \r :,:rrrliq:ns priiil.irias e secundárias dos mêdicamentos
deven csaer:â: a ri..,se PROIBIDA VEI'IDÁ Aú aG11ÉRClú, --.r.r.:re iiJC ni 71/09 da,ANVISA c Pcrtaria GM/MS
241+/199e.
11.i2. Â i'iase "EMBÁLÀCEÀ{ HüsPlTp,L-lâ :::::lil:. i.s ,r::il.l3:1.i.-j :,:..:'ii:-iis lu coníorme o artigc Bq, § 6! da RDC nq
71/C9 dr.4lffIs.t,,-! D.l-llrltiris in.luir i1s -1:..r.li ir::r:.ir;i:es F:r'.jt.- "..ria a cmbalagem secundária na embaiagem
pririlárie ir!s(l: .,iri ni. Lraei,(jiqxem i1leliir. j.i.l.,. .li.:, ,,r,::,i,õ.:.i.a,a:. r.l .

11.13, Os rlraaliaattcrllna i]t'\'r.i;.o si:i arrti(rgiles seÊ,3ia(ics ;lci lofes. iítê d; validade e fabricante, com seus respectiyos
imp::-sros ra ncra. ijsaei.
1!.14.ilIisza rirrrli:alâJa r-l1s n1aaicânaÍrtcs. cir?iTda iii a§ir'{]i?. tr:ii) i;r,:cr.l,--r à Inidade contmtante, deveÉ ser de tro
míni:l!ar, 11 i.riÍ,i 3i:.:. , is -i.r.rax.airie i,..:, ii . i r . 

' . i i _' . -r: oa ; .:. í aa.::ii
11,15. .i r.,r-a;riaca Licv.r:. se acspÊnsabr:izi1r iraia i-ri!? ii.:J. iiis ili.-j,.?irlaiitcs olelrados, nào pôdendo apresentar
defii;;'laj.iiÉanraas,irssir,rconl,r'lêlaai'rêqilêçà.,diirxrsrr_,i.irerigê::a:lstii'Àr:x.Jd:referénciaeedoEdital
11.i6. i ;s _nÊciceo :irlirs i:\'.i.1.-. e<ta. de acoici) . ir[r a]: :.:tr: .li:i .a aódigo Íe freíesa do Consumidor. especialmente no
tocalie:(ls 1-'iii;rs oe ai.t::il:ari.re oi! {:lrà:iiirlalia arre as aa;-r'!€!: rrlipia;lriri; i.!r -:iiaieai!a,ios ao uso a que se destinam ou lhes
dimii , .:. a rJ..,t ( .)t.,.r,rr,,i r rl)r, .n : ie. i1i.

11.17. l. -rsp,rl:-e1-.iliCa,le ':;ir, .ece.i.l-.lilo d.s ri.,.ir,:t:.errios :-ol!.:::i._.i ! il.:ii-á n c:rgc do responsável da CÂI - CENTRÁI
DE Á5ÂSTaCt14g:\TO FÀ,.{ilÁCalrTlaA. de.rJrir.li, :)e1:: Si.ie:.1!'i:] i,l::!ri.ri,,i, ,:i. jrúri-., que deverá proceder à avaliação de
dese)nDcll:ro c êi,i!r,a dii Íoiô fisc:ii.
11.1a. No âto iie e!ri!'ega, os medicamentos ser'âú analisaíIos er. sua totilidade, sendo que aquele(s) que rlão
satisfazer'[em] a especiRcaçâo exigida ser{ão) devolvidoís}. à cortrât*aa.

osa,ai:it'r:rilt_aqiii.a1::c:ia,-iaa:lrta:a!rir:rt::1iar.rai-:'aa.ia3a:\:t::érri:.aaiir.agulertdades,incorreçôes,resultantesdo
fore;i;",.:,,r.:r aai':aàdci 3a iial:Íicâçãc alEe iilê íôa eitaaerira. oi;a:al!r:e]]l:e i!,;ii ill:ls âdicional pala a Cortratantc, sem o
que ser': aarlrai:Li:. . s:Elrndi c::rljiliaadê, irii)r !i'. !iÍ/{-r a.: ai-.liaa;ã.:r câi !::rcõ.:r orevislas iros artigos 86 a 88 da Lei
B.ó6cl:l-i i] :: :E,rs 2l r ;ó ? :0 :rr i ir1!9. .l,l Dr-,t..:t .o a. t:11:io r.

11,23- O re.aiririei-_!i- e : ã{:.rtài-i] d. .,bje:. rlê:tp ;liig a:;. c:i::e .:.r'i-j.i.1cl.s :io enquâdramento nas especificações do
obi-.ro, aasaii|:iJ j1alii T:.r::lri .1. R.iii-ôirciã ai1lkc i r, srrá ollser;:,.ri. 1ô L[]c colbei as disposições da Lci FedeEl ne
8.66519: e sLr r-s ala.iarõ:.
11.?i, -ii5,t'-t .- Iil,o a:: i::iraiadeii1-i.i: íle i:grs_.r'ir:'.É ai:ç.. -r C{,aiiRê.i:!.ijTi !!ão será obrigada a íirrnar as contratações
que Ceia aoiier: xilii, i1al,l:iixil]-se .i iealizacão ie ir.rt:i.ic eipec:iiaê pi:: : ãq.lisição Iretendida seodD assegurado ao
tleE.jiiciáalo dc r.gisÍ.. :,-a Íirêi aiâ df iôinea!:i:iio .riir r€:, ..1:iiCs de cri:i:- -;
11,2?, O::1u4lcípi{' rese.r.'a-se o direito de âvdiãi â 1r?l6ir ê!' rn o:},-e'! -ô a qr:aiidâde dos medicàmentos fornecidos pela
licit3.rt3 ;enc,?.it.e, ;,- íii? de eviden.iai o c.rlr:primerr-s d?]s êxigênciê:: iâ -{ta, lradêndo. qnando necessário, solicitar
doçuiael; cs :r-,:.pr::b:l'aa::io j pi!l1r filrs tie !'erifiaaaâo,

' 'lls



ÂçTADO DE M.{TO CROSSO
PREFETTURÁ MUIIICIPA!, DE TAN:;ÁRI. DA SERR4

Seci'etaíiâ Muíicipal dc Âdministrâçào
D!P.) ! tânrcÀto dc Licitaçõcs a aonirstos

CúUSULE DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DT PAGÁIíENTO
13,1. P.lc tir:'ieiinientJ dos pro,luros, qr.iaildo ílevidanre,rte execu:-1dirs e entlegues, pagará a CONTRATANTE à
COI]TF:{T,{DÂ ., Íaiúi aiista:li-a ?:ii srá propcst.i aJ:irercral sern qraiquer,\r1!.s ou acréscimo;
13.2. Os pagâmentos serão efetuados após a apresentiiao da !'espectiva Nota Fiscal/Fah,rrâ, de!'ldamênte atêstada
por seÍvidoi responsável da CONTRÂTANTE, acompailirada d;r certidâo negativa de débitos relativos aos b'ibutqg
federais e à diúda atira da uriâo ê Contribuiçôes Pi:,,.:.irciárias (PGFN/INSS), cerúlcâdo dê regulâridade de
situação iunto ao FGTS e certidão negativâ de débitos trab.,lhistas (CNDT), no prazo de até 30 (trintâ) dias, contadoc
a partiÍ do rcccbimcnto dcRnitivo.
13,2.1. Os paganrentos scrào crcditaCcs c:rr à-. ci da C:::,.r.riad.a, per ,r.u:c dc d rFésito Bancário cm conta corrcntc indicada
na pioposta, ioilteddo c r:onre do banco, agôrrc!.r, localide'Jc c rrúir.,'r,) !là ioi'ta corrente em que deverá ser efetivado o
cred:tc.
13.3. Na ocor.ência de reieição da nota fiscal, molivada por emos ou incorreçóes, o prazo estipulado lro sublteE
anteFio. Eassará a se:' (rJntirdo a sii: tir d:r d:ta i.ia s'rü rcêllreselltaÉo.
13.4. Á Ccn(atadâ der,erá, obrig3to.iame[te, emitir Nota Fiscal/Faturu com CNPJ idêntico ao apresentado para fiDs de
babilitxção no ceítàme e co,:sequentemente laíÊrdo no instrumenl:o contaatual.

CúUSULA DÉcIMA 0UARTÂ - DA FTScALI?ÁcÃo E GERÊNC!AM[NTo DA CoNTRÂTAçÀo
14.1. Â Ss.alização da c-rnt!-rtação decorrerte ilo edital. cabe:a resp1,cil."?Ixenae a Secretaria Municipal de AdministraÉo e
demais Secre:r;as requisitxntes. que deteimirará o que l'or ilecessário ptrr; regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art.
67 da Lei ne 8.666/93 e. n.1s-irn falta ou impedimenro, pelo seu substituto legal.
L4.2. Tera fiscalizaçãc dos produtos fornecidos pela CONTR^TADÀ, serão designados servidor€s de cada Secretaria
ordenadora da despesx, ibrmalmente ncmeados para esse titn, confom'!e sigrrei

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabjana Castina Furqr!im, Suplente: léssica Nunes da Costa;

DAS PENÂLTT,ÁDES
15.!. Quem, .or",ocac!o dcntr'c do plâzo de i?!idaric dô sua proposra, dci\nr dÉ ent!!-gar ou apresentar documentação falsr
exig;da fr,lra o certãnle, ensel.ir o retardamenlo Câ e)(êúüçàu de seu r)hietÍ, não nran ver a proposta, Íalhar ou fiaudâr na
execucão Co contrãto, cornpoáaÍ-sc dc tttodo rrriÍiôneo ou cnnrctrr fraude Íiscal, ficârá impedido de licitar e coltratar com a
Adrninls:raçào i'uirli.3 e. sera descreoenciado .ri.r sjstema qe cadasn'amerrto de iirmecedor estâdual, pelo prazo de até 05
{cinco,l a}rs§ seilr orc,xi;ic das mrrltas |nEvistês no .diLâ! .- ito iontiiit(1 . Ca:i dallais cominações legais.
15,2. -'l ,r-(:nrtllisir-1ç:r{} u,detá.ii.rdlil. gilrrntidâ n lrévia :telesa ci Clnrâtír.i,,, q,-ie deverá ser apresentada no pt?zo de Os
(cinco) diàs riteis a contar dÂ sua notificacão, seú pÍeruizo das resFonsabilidades penal e ciúI, aplicar. as segulntes saoções:
l) advertência t or e5,.rir., {emJre qrrc verificadas pequents r nns cul í,g;\,eisi
ll) multa de o,sch {zero virg(la cinco por cento) p{)r- din, pelo atroso iniustifrcado no fornecimento, sobre o \ralor da
coúaaa'iãaãar cnl êtias,J;
III) multa compensatória/indenizatória de 5ôlo (cinco por cento) p"l{) rlio rornecimento do ob.ieto deste Pregão, cálculada
sobrc o valor renralres(cl:te do (ontralto;
Iv) Eulta de Q57o (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo dêscumprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
pr€t'ista ro Edital e nào discriminâdo nos incisos anl.rior-es, sobre ,.r valor dâ contrâtação em descumprimeEto,
corrt.da da comunicâçâo da coDtratânte (via internet, correio ou outro), até cessar a lnadimptêncrâ;
V) suspensão ternporária de particila!'de licitacâo e inlDedimr:nto de cí.tntratar com a Prefeitura Municipal de
Tãngará da Serra-Ml pelo prazo de até 02 (dois) allos;

P M. T. S. /C?L
FL:-

Rubrica:-
I

s



Docusign EL. . ,

P. M. T. S. / CPL
FI,:-

Rubrica:-

VI) Ceclârâçâo de ioidoneidade para licitÀr e coôtraf.ar.om a Àdi1linistraião Pública etrquanto peÍdurarem (16

moôlcs determinantes da puniçâo ou até quê seia prornovída a reabilltação, r1a foína dâ Lei, perantê â pópr're
âut3r'ldade qu. aplicc$ e pênêlirlade.
VII) após e 20q (ligésimo) dia de inadimplência, a AdÍ,.:r,s!Ísião teíá {iireitú de recusar a execução da contrâtaÉo,
de acordo conr sua conyeniência e oportunidade, coÍnu:ica!rdr à aditdicatária a perda de interesse no receblmento
da notâ nscallíatura para pagamento do obieto do Edii,r' :.,.rr ;:reiuízo da aplicaçào das penâlldades pÍeylstes nestê
Insfrumento,
VIII) a inadiürplência dâ Contratada, independentelnene do trâlscu.so do prâzo estipuledo na elÍnea atrteriori em
quaisquer dos casos, obsereado o interesse da Corir3tante c a :olclusão dos pmcedimertos administBtivos
pertinentes, podeÉ irrrplicar e inrediata res.isãc uri!?ter'âi deste Cortr,ito, com a aplicação das pedalidades cabíve§
Dq ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contiãtarte po{ierá contratar o rema-negcentê mediânte dispetrsa
de üciEção, com fulcro no art. 24, Xl, da Lei Federal ne 8-6ó6193, obsen'âda a ordem de classificaÉo da licitaÉo e as
mesmas condiçôes ,ferecidas pela Contrâteda, ou .Ílotar .rutra mêdida legal para prestaÉo dos serviços ora
coDtratã(-ics:
E quando âplicnCas âs Ílrltas previstâs, oredianle .egular precesso administrativo, podêráo elas serem
compelrsadas pelo Departame[to finaíceiro íla Cont'at:]ate. pcr ôcesião do pagamento dos tralores devidos, nos
termos cos iÍrs. 369 a 33C, da Lei nc 10.106,/2002 {Códico aivil};
Xl) r: impossibilidade de rompcosaçào, ros ter'ír3s {l:: ari.ea.ntÊ:'io. ô:1, inerdsti[do pa8atrento vincendo a sêr
realizado >ela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiênte para pcssibilitar a competrsaçâo de vâlorês, a
CoDtratada será Dorifi.ada a recolher acs cofres ,lo E.irio â imPai'liacie remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimênto. pela Contratada, do comunicado fornnl da decisão
definiti'.,a de aplicaç,ro da penalidàde, sem preirizo ílâs dernâis sâirçõês legais cabíveis.
XIo As sârcôes ãcirnâ descrilês iloder€o seÍ 3plicâdes sumulâ:iyai eÍrte, ou nâo, de acoÍdo com a gravidade da
infi-oçãô:
XIll] o '/alor n]áxirno dâs tnultss nâo l]oCe!'á excedsr. cumulâti!:âme!1te. a 7oo/o {d,ez por cento) do rralor da
contl?tacâa;
XIVJ Nellhuma !)art. será respo[sár,el perante a outra ;relos afrêsos ocesisBados pôr motivo de for'ça maior ou câso
fortuito.
X\rJ A mulfá, âpiiíada epós regula. processo aÍlminisErilrivo, deyêá ser:-e.oihida no prazo máximo de 10 (dêz) dias,
ou ainda, quarríi{: tor o .aso, será cobrada iudicialmeút€.
Xvl) As saniarer prevrtas ncsra CLÁUSULÁ sáo autôaom-s + ., .rplrt;ç,io ie uma íão exclui a de outra e nem impede a
sobrepírsiçãô de outras sanções previstas na Lei Federal ns 8.666/93, corrl suas alterações.
XVII) As p€llaticades serào aplimdas, €ÍÀÍantido sêntpfe o ê-lercii:in dc direitc de qefesa, após notincação enderêçada
à Contratada, as$egurando-lhe o prazo de 05 (citlco) dias üteis paia manifestaÉo e posterior decisão da Autoridade
SupeÍior, nos termos .ia iei.

i t:ti,j

. ::. i, 1 -r: ?: 'ii ,irt ii(:rt inles,
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ESTAI}O DE MÂTO GROSSO
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE TANGÀfu{ DA SERRÂ

Secretaria MuEicipal de AdministraÉo

P. M. T. S. / CPL
FL:-

Rubrica:_

Departamênto de Licitaçôes e CoDEatos

ATA DE REG|STRO DE PREçOS N" 027 /202r - 0O2
PREGÃO PRESENCIALNq OI7 IZOZI- REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 079/2021
VALIDÁDE: 12 (DoZE) MESEs

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O lviUMiPIO DE TANGÂR/i DÁ SERRA com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2e Piso- ,d. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne. 03.78A,23910001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VÂNDER ALBERTO MÂ§SON, brasileiro, casado, portador da

Cédula de Identidade 03913902 - SSP/\íT e CPF/MF re 432.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de

Tangará da Ser!-a-MT, doravante denominado simplesmente ORGÀO GERENCIÁDOR e a empresa DIMÂIiTER

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPI sob o ne 02.520.829 /0001-40, com sede na

Rodovia gR 480, \i. 18C, Centro - Barão de CJtegipe-RS, CEP: 99.740-000, telefone de contato: (65) 3523-2600, e mail:

licitacao2@diinaster.com,br, neste ato. representada pela !rê. Suema Tussi Brunelo, brasileira, casada, portadora da

cédula de icenticiacle R6 i038690028 S]S,/RS, inscrito no CPF/MF sob o ne 448.443.280-34 denominada

simplesrren:e FORIIECEDCR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal na 10.520/2002, Decreto

Municipal ne 258/2O03, e, subsidiariamente, pela Lei FeCeral n" 8,666/L993, e alterações posteriores, firmar a
presenie ATA DE REGISTRO DE PREçO§, cujâ minuta ài exarninada pela Procuradoria Geral do Município de

iangará da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o parágraio único do artigo 38, da Lei ne 8.666/93, e ainda

mediante as cláusulas e condições seguintes.

GúUSULA PRIIIíEIRA - DO OBIETO

1.1. Á 1:resen:e A-É te,r, pol.obi.to o REGISTRO DE PR!ÇOS, pâra fJtura e evennul _AQUISIÇIO DE MEDICAMENTOS,

PAR.A iiTILIZÁÇÁO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DÁS UNIDADES DE SAÚDE, VTNCUTIIDOS A SECRE TÁRTÁ

MUNICIPAL DE SÁÚDE, confo:me es,!eclfi.acões co.i;Cas Eo Termo de Referência e demais exigênclas
estabelecidas neste Editâl e seus anexos, do ECitel do Pregàc Eletrôr-ico ne o77 /2O21.

cúUsULA SEGUNDA - DÁ VINCULACÃO ÂO EDffAL
2.1, Este instrumento guarda inteira conformidade com os r.rmos do Pregão Eletrôtrico para RegistÍo de Pr€ços f,!
OL7 iZA2l e seus Ans(os, Processo AdE nistrativo »e O79 /?OZL, do qüal é parte integrante e complementa!, lincuiando-
se, ainda, à proposta dc FORNECEDOR REGTSTRáDO.

cra(gsutl rEncgtRA - ol vtcÊNctA ol ÂTl
3.1, A presente Ata de Registro de PÍeços terá vigência de 12 (doze) mesês, a contar da data de sua assinatura-

3.1.1. p,pós cumpriCos os .equisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento únculativo,
obrigacional. con :aiacteristicas de com!ro:Ilisso paia futura ccl.trataçào nas condições estabelecidas.

cúUsULÂ OUARTA - DO PRECO
,1.1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, târifas, Êetes e demais desp€sa§ que, direta
ou indiretamentê tenham relação coltr o obieto deste contto, isentando a CONTRATANTE de qualsquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços rêgisir?Ccs : a indicação dos respêctivcs SORIVaCiDORES REGISTRÁDOS da Ata serâo publicados no Diário
Oficial de Co[tas do Estado de \,lat, Crôsso-TCE. D!ário Oficial Eieh'ônicc dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMi4 no
site www.tansaradaserra.mt,sov.br.

GúUSUILA oUINTÁ - DA RElÁçÂo DÂ§ EMPRESAS BENEFICL,íRL4S E PREÇOS REGI§IRÂDOS
5,1, O óRGÂO CERENCTADOR âdotará â prátice de todos os atcs necessários ao conhole e administÍaçãc da prêsente Ata
5.2. Em decoirêocia dâs lJropostês e le.ces ap:esentados e hcmologados no certame licitatório, ficam registrados, para

conFatâções irituras, os preços uriitários e respeciivos fomeceiores classificados, conforme abaixo:

5.2. 1. DO[S] PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(N§]

.i.: YÂLCR ÜNIT.

0,30

MIKANIÂ GLOMERATA IGUACO} XÀROPE O,1iÍL/ML, FRASCO 12OML COM

COPO MEDIDÁ
NATULAB/
NÂTULAB

2.59

cúUsULA §EXTA - Do coNTRoL§ E DÁs ALTERAçÔ§S DE PREçOS
6.1, Conforme o Decretc F--deral ne 7892/2A13. Curerie a !'rgência da ata, os preços registrados poderão ser reüstos em
decorrência i.e eeentual reduçào dos preços praiicàdos'nc e:ercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens

s



ESTÁDO DE MATO GROSSO
PREFEITURÁ MUNICIPÁL DE TANGARÁ DÂ SERRA

Secrêtarie Municipal de AdmiIrisiraÉo
DepartameDto de Licitaçôes e Co r'âtos

PM,T.S, / CPL
FL:-

Rubrica:_

r€gistrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as legociações junto aos fornecedores, observadas âs disposições
contidas na .

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superio. ao preçc praticado Do mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a r.iduaàü dos p.eços aos valores praticados pelo mercado,
6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praücados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitâreÍn reduzir seus preços aos valores de mercado obsersará a
classifi caçâo originai.
6.5. Quando o preço de Lrercado tornar-se supe:itrr ecs preccs .egistradcs e 5 fo$ecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assuaido, cas2 ê co;l:,nicaçãa ocorra altes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e coEprovaBtes aprêsentados;
bJ convocar os demais fomecedores para âssegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não haveldo êxito nas negociações, o órgâo gerenciador deverá proceder à revogaÉo da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da consatação na!s vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descurnprir as condiçôes da ata de registro de preçosi
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no pEzo estabeiecido pelâ ÂdminisEação, sem justificati\ra
aceiúvel;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercadoi

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses preüstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciadoi
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9, O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorr€nte de caso fortuito ou força maio6
que preiudique o curnprimento da ata, deüdamente comprovados e iustificados:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10. A relisão será precedida de pesquisa prévia no mercado íornececio4 banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
ouEos meios disponíveis pâra levantamento das ccndições de nercado, envolvendo todos os elemeltos para fins de gGduar a
iusta reauneração do sergiço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou reieitar o pedido.
6.11, O Orgão Gerenciador deveÍá decidir sobre a revisão dos preços ou cancela:nento do preço registÍado no prazo máximo
de 15 {quinze) d!as úteis. saivo motivo de força maior deyidaioerte justificado no processo.
6.11.1. O prazo pâra anáiise e iulgamento de event'-rai pedido de reüsâo de preços, serão contados da data do protocolo e
entrega completa da documentação comprobatória pela cortraürda. Àté a decisão finai da Ádministaçâo Municipal o
fornecimeÍto do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço regisEado em vigor.
6.11.2, A recusa injustificada dâ beneficiária da ata, em fbrnecedor os prcdutos solicitados denho do prazo estabelecido no
edital. ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabel€cidas.
6.12. ÂAdnlinistraçâo, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.
6.13. Na hipotese ria beneficiária [ão efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerelciadoi a seu critério
poderá cancela4 iotai ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6,14. o oÍgão GerenciadoÍ poderá desde que seia conveniente aos irteresses da adEiEisu-aÉo, carcelaE total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha dir€ito a interpor recursos, ou e
indenüacões,
6.15. As Elterâções decorrentes da revisâo dos preços seÉo publicadas no Diário Offcial dos Municlpios.

cúUsULÁ SÉTIMÂ DA REvoGÂçÃo E Do cÁNcELÁMENTo Do REGISTRo DE PREÇos
7.1. O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por ittermédio de processo
adminiskativo específi.o, asseguràdo o contraditó.io e a ampla clefÊga.
7.2. Á revcgação do seu registro Doderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio IORNECEDOR REGISTRÁDo, quaÂdo comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força !'taior;
7.2.2. Por iniciativa do óRcÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não aceitar reduzir o p.eçc registrado, na hipótese deste se tomar superior àquêles

pr3iicaios rlo meraadc;
b) o FORNECEDOR REGISTRÁDO perder qualquer condiçãc de habilitação cu qualificação técnica exigida no proceslio

licitataric;
c) por !'azões de interesse público, devidamente mohvadas e iustificadas;
dJ o FORNECEDOR REGISTRÁDO não currprir as cbiigaçôes decoire.ies da Át3 de Registro de preços;
e) o FOFNECIIDOR REGISTRADO não cornpâ!'ecer ou se re.usar ã reüraí no prazo estabelecido, as soliciaçôes

deconentes da AIa de Registro de Prêços:
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0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços

ou nas soiicitações dela decorrentes.

7,3. O FORNECEDOR REGISTRADO tená o seu registro canceiado oxando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese ri€ s; :..narem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

7.3.1, O cancelamento de .egistro, nâs hipóteses preris.,as, esseâureáos o ccnt aditório e a ampla defesa, seÉ formalizado por
despacho do óRGÃo GERENCIAD0R.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÂDO pcderá solicitar o caircêiârnento do seu regisEo de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contrafuai, decorrentes de caso forfuilo ou de força maior
deüdarnente comprovrdos.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o oRGAo GERENCIÂD0R taÉ o deüdo apostilametrto na
Ata de Registro de Preços e informará aos pmponentes a nova ordem de registro.

CúUSUIá OíTAVÁ - DA DIWLGACÃO DA ATÂ DE REGISTRO DE FRECOS

8.1. A presente Ata será divulgada no portâl da internet B,ww.,st',gorqdoserro'mLgov.br.

cúUsULA NoNÁ - DAS OBRIGACÓES DO óRGÃO GERENCIADOR
9.1. São obrigações do órgâo gerenciador:
9.1,1. Gerendar a Ata de Registro de Preços;
9,1.2, Prestat pcr meio de seu representante, as inícimações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das

obrigações contraÍdas;
9.1.3, Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompaahameatto ê fiscalização dos
produtos, à exigência de cordições estabelecidas ro Edital e à proposta Ce aplicação de sançôes;
9.1,4. Asseguíar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no insEumento convocatório e seus anexos;

9.1,5. Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabelecidâs nos respectivos Editâl e Atâ;
9.1.6, AssegJra.-se de que cs preços cont atados são os ..llars laltajosos para a Administração, por meio de estudo
comparadvc dos preçcs praticados pelo mercado;
9.1.7. CoÍlduzir os procedimeltos .elativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplícação de penalidades por
descumpri..nen:o do lactuâdo na Ata de Regislro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar c curnprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
9,1.9, A fiscaiizaçãc exêrcida pelo órgão Gerenclador nâo exciuirá ou .eduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado
pela coúplete e perfei*.a ev-ecução da Ata de Registro de Preccs.

cúusuLA DÉctMÁ - DÂs oBRIGACÕES po FoRNEcEpoR REcrsrRÁDo
1O,1. Colstituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Conkataçãoi
,0.1,1. Providenaiâr todcs os rer]Jrsos e insuÍ:ros re;essáric! ao perÍeito cumprimento do objeto conrraudo, devendo
estar irciuídas no preçc proposto todas as despêsas coni mât--riais, insumos, mão de obra, ftetes, embaLagens,
seguros, impestos, taxas, tarifâs, encârgos sociais e trâbalhistas e demais despesas necessáriâs ao perfeito
forneci:r':e::c dcs produtos peio IORNECEDOR REGISTR{DO.
10.1,2 §orce.er ns iledic:mentrs, objeto da pres€nie licit.ação solicitados, ern estrÍta conformidade com as disposições
e es!,eci:i:ãções Co eCi|.al Ca licitaçâo, de acorCo !ocl .) ter::-o de referência, proposta de preços apresentada.
10.1.3. Efet.ie: a e:trega Cos medicamentcs, nos Frazos e nas quantdades estipuladas na requisição de fornecimento e

na Notu ie Êra.reiih.:, coin es-.eciiicação e qua]rüdade rig3rcsamente idênticâ ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de accrdo com as demais condições estipuladas no Edital.
10.1.4, Procede. à entrega do obietc do edital, corn os del.ies e garartias constatrtes Dos Álexos I, do Edital;
10.1.5. Corilui1lcar à Secretaria req.iis;iante cios ftedica.]E,rtos, in)Ediatamente, após o pedido de fornecimento, os
motivos que impossiirilitem o seu cumprimento.
10.1,6. Responsabiiizar-se peic íornecimelto dos ne.iicârr,entos, assumindo todas as obrigações de natureza fisca],
comerclai, trabaihista e previCenciária, incruinoo seguro co:rir a rlscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resuitanie de fornecimento do oijeto desta iiciuçào.
10.1,7. Fornecer medicamentos de quaiidade, respeitando as discrimiDações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidameirte acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenâmento e uso, que proteiam dê intempéries, de t-orma que garanta a sua integridade e não sejam danificados
durante as operações de n'anspofte, carga e descarga, conionne determina a Legislaçâo ügente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Geranri. a qualidade dos meCicamentos íornecidos. côI',1pronetendo-se a repara4, corrigi6, removei reconstrui4,
ou subsntuir, às suas expetlsas, no útal ou em parre, cs medlcal:lenics que não atendam o padrão rie qualidade exigido,

I
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ou em que se ve!'ificareÍl defeiios ou rncorreções, r-esultantes do fomecimento, contâdos da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Mante[ durante a vigência da ata e/ou conEato, as condições de habilitaÉo €xigidas no Editat
10.1.10, Comunicar ao COI{TIIAT,INTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do contrato;
10.1,11. Ateoder aos chamados do CONTRÁTANTE, /is:irdú efetuar repâros em eventuais êrros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10.1.12. Não subcontratar o obieto da presentê licitação, sem o consentimento pnÉvio do cont?tante, o qual,
caso haja, seÉ dado por escritol
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na exêcução do obieto do edital;
10.1,14. Acatar a fiscalizaçâc do objeto contratado, realizacia peio fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atêndidas imediatamerte;
10.1.15. Respondet independentemênte de culpa, por quaiquer dano pessoal ou patrimonial âo CONTRArANTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimento obieto da licitâção, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsairihdade pelo fato de haver fiscâlização ou acom_oai'!ilanento pelo CONTRArANTE, conforme disposto no art
70, daLei Ír 8-666/93;
10.1.16. Credenciar junto ao MunicÍpio de Tangará oa Ser:-?-ivlT funcionário(sJ que aênderá(ão) às solicitações dos
medicarnentos objeto do pregão, disponibiliza[do ao setor competente, telefones, e-mail e oukos meios de contato
para atender às requisições;
1O.1.17. CurI!prir rodas as demais obrigaçôes impcstas pelo editâl e seus anexos.

cúusuta oÉctma pntuslu - oes coxolcÕes og rcnntcrlretto. oos toc.ns r Énazo oE rnrnrcl
11.1. i ob)etc :esta ]icitação reÍere-se a uma estinativa de utLiização dcs produtos, a sêrêm aplicadas durânte 12 [doze)
mesesj assin. .ãc ;:'cderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as
quairt!c1c.j esiip,.lade:- I1os pedidos parciais/req:risiçôes e:rrrii.i?s pelo Órgão so]icitânte.
11,2. A ii.ilarte 'rencedcra deverá forne.e. o cbje:3 eÉ es:ítz, :oirfcrmidade com disposições e especificaçôes do editâl da
licitaçâc, de aco.do .om o TerrEC de Reierência e à propost: C€ .r:e;cs ap:esentada.
11.3, Para fornecimento dos medicamêltos, registrados a ARP-Áta de Registros de Preços, que dêveÉ €star
devidamelte assinada e publicada, nos terEros l€gais, seri celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaçâ-o de Fomedmento específico a critério da Ádmiuistração.
11.4. A empresa vencedora deverá entregar os medicarnenios mediante \ota de Empenho e requisição do compras, pelo
perÍodo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;
11.5. A entrega dos medicamentos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, a SecÍetaria de Saúde, au-avés de
servidqres pieliaaente eritorizadcs, hrão as soljcitâções dcs lrcCutos iunto à contratada, mediante formulário próprio de
Ordem de Fcrlleci,11ento-/Empenho, ernitido pelo elcar-regaCo :'esponsável,
11.6. A cortratada deverá eíetuar a entrega dos medicamentcs, impreterivelmenrc, na quantidade total solicitada, no prazo
máximo de 10 (dêz) dias, coitados do recebinentc da req:.ririição e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogâção desre, Ceüdamente justificado pelo licitante/.ontrat3do e acatado pela ADMINISTPúçÂO MUNIC[PAL.
11.6,1. Ceso Dão seja -.fetivada a ertrega dentro do pra?o p!êri::o, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
pare o i3r.ecimêntr do olljeto.
11,7. Os niêdicamentos sclicitados deverão ser entrêg-des Ita CÀF - CENTRÁJ. DE ÂBASTECIMENTO FARMÂCÊImGO,
localizado nâ Av. Brasil nq 2.351-N, Jardim Europa, ou oiraro local determinado pela ÂdminisFação, na presença do
encarregado do Setot em conforrnidade ccrn § B', do artigc 15, Ca Lei 8.566/93, em dia e horário comercial, onde a mesua
teÉ o prazo de até 03 (tÍês) úteis dias para aceitar os materiais.
11.8. A CoNTRLTADA deverá efetuar a entresa dos medlca'lrentos, iapreterivelmente, na quanüdade totat soticitada,
descritâ xo emDenho.
11.9, Iodc o ue.ilcarrento íornecido deverá esiar âcondlcicr.do elrl embalagens apropriada e em perfeitas condições de
arrnazeilarnentc € uso, de forma que garanta a slra iotegridade e r'ão seian dânificados durante as operações de transporte,
carga e cescarga, conforrne determina a Legislacão ligente, p.deldo, os nedjcamentos serem devolúdos sem quaisquer
ônus ao raunicirio, caso as exigências não seiam aten{iidas.
11.10, Os med:;âtnentos ofeirldos, deverâo apresentar re6is:rc r:a Àha1§A/Minlstério da Saúde; assim como certiicado
do INMETRO, qüando ío. o caso;
11.10.1. No aio da enn'ega, os medicamentos â serêm fornecidos. deveÍão Dossuir RegisET no MttrlstÉrio da Seúab fi;
scrd contbrido pelo responsáyel da CAF. CENTnÂL DÉ ÂAA§fECIMENTO FAnMACÊUTICO,
11.10.1. Os medicamêntos que não possuírem os referidos rêgishos e/ou cerdfcâdos üão sêrão reebül*§**
ernprcsa seÉ desclassificada para o rêspectivo item, sendo convocada a segurdâ colocada.
11.10.2, Â empresa é responsável por certifical-se que a marca regístrada êm sua proposE atêlde'as espeaaelffi
do eÍiitai' Os medlcament s em desacordo, não sêrâo- recebidos pelo CAF - CEXTRÂL DE 

^8ÂSTECn[*'a&F/IRMÁCÊUTICO. _ ,, ,
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11.11. Todos os nedicamentos deverão conter rótulos e bulas..As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PROIBIDA VENDÁ AO COMÉRCIO'i coiforme RDC ne 7UO9 da ANVISA e Portaria GM/MS
2414/7994.
11.12. A foase 'EMBALAGEM HOSPITALÂR" é exigiCa nas 3inb..lagens secundárias. ou conforme o artigo 8q, § 6e da R.DC ne
71/09 da ÁNVISA, é permitido incluir as demais inforr.eções çievistas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das inforn; Í-cj obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deverão ser entregues separados por totes, data de valldade e fabricantc, com seus respectivos
impressos na ootã Êscal.

11.14. O prazo de lalidade dos medicame4tos, quanCo ia en:l:ga pe',c f:rae.eCc. à unidade contratante, deverá ser de no
Eínlmo, O1 (um) ano. Os casos excepcionais sei"ão analisados após aüso préüo;
11.15. A contratada cieverá se responsabilizar pela qualidacs dos :'nedicamentos ofertados, não podendo apresentar

deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16, Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigênci3s do Código de Dêfesa do Consumidof, especialmentê no
tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornern impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuar]] o valot conforme dipioma legal.
11.17. A .esponsabilidade pelo recebimento dos rnedicêmentos solicitados ficará a cargo do rcsponsável da CÂ'F - CINTRÁL
DE ÁBÂSTECIMENTO FARUÂCÊUTICO, designado pela Se..eta:ia ,\Íunicipal de Saúde, que deverá proceder à a!"liação de

desemper,ho e atesto da nota Íiscal.
11.18. x-o ato da entrega, os medicamentos seÍão analisâdos em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisíazer{em) à especificação exigida sêr[ão) devolvido{s}, à cortratada-
11.19. Veificada alguma falha no forrecimeilto, a Conlratade ,bt'iga-se a reparat corrigiD remove4 reconsEui! ou substituiE
os produt.s entregues e não aceitos pelo Contratante, em função dâ êxjstênda de irregularidades, incorreções, resultântes do
fomecimeoto, cotrtados da notílicaÉo que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o
que será convocada a seguüda ciâssificada, sern preiuízo da ?lljcação das sançôes previstas nos artigos 86 a 88 dâ lxi
8.666/93 e aÍigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa co Consu..nidor
11.20. O .eceburre)ito e a aceitaçãc do objeto deste pregào, estãc .ondicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, Cescntas üeste Termo de Referê[cia anexo I, e será observado !o que coubet as disposiçôes da Lei Federal nc
8.666/93 e suas alte.ações
11.21. )r:anre c pr':zc Ce r.alidade da Ata de RegisÍo de Preçc, 3 CONTRÂTANTE não será ob.igada a firmar âs contratações
que dela pocerá advir, íacultaodo-se a realização de licitacãc específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do regrs:ro p-.eferêncie de fornecimento Êm igualda.l: de conCições.
11.22. O município reser -se o direito dê avaliaL a qualquer momento, a qualidade dos medlcamentos fornecidos pela
ücitante yencedora, a Êm de evidenciar o cump!'imento das erigênciâs da Ata, podeado, quatrdo necessár'lo, solldtar
documentos comprobaúrios para fins de verificaÉo.

cúUsULÂ DÉCIMA SEGUNDÂ . DÁS CONDICÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO
12.1, O obieto da presenre liciração, será recebido Fela Secretaria lúuniclpat de Administração, através do Encarregado do
Almoxarifado Central do municipio, mediante Termo de Colstatação e Re(êbimeEto dos prcdutos, o qual deveÉ atêsul
seu rêcebi:neito.
12.1,1. O obieto seiá recebido da seguinte formai
a) Provisoriamenre, no ato da entrega por servido6 ou Corlissãc, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificaiões, casc não haja qualquer impropriedacie expltclta, seú aceito esse recebimento;
b) DefinitiÉmentê, em até 03 (três) dias úteis, após o receblmerto p:oüsório, m€diante, "atesto" na nota fiscayfaturâ,

depois de comgrovada a adequação aos termcs contratuais e atêriçãc rlo direito ao pagamento.

12.2. O.ecebimerto e a aceitação do obl'eto desta licitação, estào condicionados ao enquadramento nas especificaçôes do
obieto, descritas no Termo de Referência (Arexo ll) e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
n.e 8.565/93. oc que lhes for aplicável.
12,3. O Mulicipio reserye para si o direito de recusar os prod'rlos fomecidos em desacordo com o edital, dêvendo estes ser
ssbstiFJiCos ou corrplementados, às e:Çensas da CONTp-á-TÂD.{ sem que isto Ihe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4. O recebinentc definitivo dos produtos, objeto do Edital, não exclüi a responsabüidade do F(IR§ECEDOR RECISIRÁIX)
quânto aos vícios ocuitos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretarla rcquisitante, nos teÍnos
do Códigc de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078l90J;
12.5. A cortrata.te indicará servidor responsáv'el, desiEnadc Dara esse fim que, anotará em registro próprio todas as
ocorrêrcias relaciônadas com a execuçáo do cbieto, deiermira.rdo . que ior recessário à regularização das faltas ou defeitos
observâdos.

CLÁÚSULA DÉCIMÂ TERCEIRA - DA FORMÁ DE FA6ÂMENTÍ}
13.1. Pelo íornecimento dos produtos, quando devidamexfe executados e ertegues, pagará a CONTRÁXANTE à
CONTRÁTÂD.{ o raior constanie em sua proposta cornerciâi, selr: cualquer' ônus ou acÉscimo;
13.2. Os pagamentos sêrão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fâtura, devldamenê atestada
por servidor responsável da CONTRArANTE, acompaahadr da certidão negativa de débitos rclativosaos Eibutos
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federais e à diúda ativa da união e Contribuições Preúdenciárias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situação junto ao FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de aÉ 30 (fitrta) dias, contados
a pârtir do recebimento definitivo.
13.2,1. 0s pagame[tos serão creditados êm favor da Conh-trtêCÂ, p.ir meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo c nome io banco, agência, localidad€ r: r,úmero da conta corrente em que deverá ser efeüvado o
crédito.
13.3. Na ocorrência de reieição da nota flscâI, motivada por erros ou ilcorreções, o prazo estipulado no subltêE
arterior passará a ser contado a partir da data dâ suâ reapresentâcão,
134. A Contràtãda deveÉ, obrigatoriamentê, emitir llotÀ Fiscal-/FatuÍâ com CNPI idênüco ao aprcseltado para firs de
habilitação no certame e consequentemente lançado no instru=entG contratuâI.

CIáUSULÂ DÉCTMA QUÁRTÁ - DA FISCÁLIZACÀO E GERENCIAMENTO DA CONTRÁIACÂO
14.1. A fiscalizaçâo da ccntratação decorrente io edital, caberá respectivamerte à Secretaria Municipal de Administração e
demais S€cretariâs feeuisitantes. que determineú o que for necessáric para regularizar fâltas ou defeitos, nos termos do arL
67 daLei ne 8.666193 e, na sua fulta ou impedimento, pelo seu subsnÍüto iegal.
L4,2. ?aÍa âscalização dos produtos fornecidos pela C0\TRATADA serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse írn, conforme segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furq!inr 5uplente; Jéssica Nunes da Costa;

14,2.1. Coinpetirá acs responsáveis pela íiscalização accrnsallhfr o rbrnecimento dos serviços, i[clusive obsenacia às
quantidaCes máximas a serem edo.uiridas, rejeitar os prcd t?s em desacordo com as especificações do edital, bem como,
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do forÊeciínento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, colforme art 67
da Lei n. 8.556./93.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade parê- resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso
não previstc Ío edital e trrdo o mais que se reiacione com o cbjeio licitado, desde que não acarrete ônus Dara o Municíplo ou
modifi caç:o nã conkai,ação.
14.4. As decisôes que ultrapassarem a competência do fisaal dc l'Íunicípio, deve.ão ser solicitadas formalmente pel,a

Contratada, à autoidade adr'rinistrativa Ímediat2meilte supericr ac fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5. A Conh?tada deveiá aceitar, antecipadamente, tcdos cs métodos de inspeção, verificaçâo e controle a serem adotâdos
pela flscalização, ob.igando-se a fornecer-lhe todos os dadot eiêmentos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicaçôes de que esta DecessiIar e que forem julgadcs necessádos ao cumprimento do objeto da prcsente licitação,
14.6. Â existência e a atuação da fiscalização em nada restriqgem a responsabilidade única, integral e exclusirra do fomecedor
contr:ltado, nc q're concerne ao objeto da respectiva contrat2ção, às irnplcações próúmas e remotas peranê o Município ou
perante tercêiros, do mesmo modo que a ocorrência de irreguiaddade decorrentes da execução contratual não implicâ em
corresponsabilitiade do Município ou de seus prepostos, devendo, ai[da, o Fornecedox, sem prejuízo das penalldades
preüstas, prcceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos a5u:ados e imputados às falhas em suas âtividades.

CúUSULÁ DÉCIMÂ 0UINTÁ - DAS PENÁLIDÁDEs
15.1, Quem, corvo.ado dentro dc prazo de \'aiidade da sua proposia, cieixaa de entregar ou apresentar documentãção falsa
exigida para c cer-tarle, enseiar o retardamento da execuçào cie seu objeto, Bào mantiver a proposta, falhar ou fuaudar na
execuçâo do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou ccmeter íraude fiscal, ficará impedido de licitar e conEatar com a
Administração Priblica e, terá descredenciado no sistema de caúastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05
(cinco) anr)s, sen! DrejuÍzo das nlultas previstas no edital e no contratc e das demais cominaçôes legais,
15,2, A À.imlnistração poderá ainda, garantida a prévla deiesa da Contraracia, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem preiuÍzo das r-esponsabilidades pe[al e civil, aplica4 as seguintes sanções:
0 advêrtência por escrito sempre que verificadas pequenas Alhas cor.igíveis;
lI) multa de 0,59o (zero vírgula cinco por cento) Dor dia, pelo aEaso iniusüficado no fornecimento, sobre o yalor da
contratação em arraso:
III) multâ compensatória/indenizatória de 50/o (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calc'uleda
sobre o ralor rerr.anescente do contrato;
IV) multa de 0,5olo {zêro úrgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
pr€vista no Edltal e não discriminado nos incisos aDterio!'es, sobre c valor da contratação êm descuEpriEento,
coltadâ da comunicaçâo da conh'atante (r'ia internet, correio ou outro), até cessar a inadiBplência;
VJ suspensãc teinporária dê participar de licitação e:nledirnêrto de con&atar com a Pttfeittra ltunicipal de
TâDgará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) ancs;
VI) declaração de luidoneidade para licitâr e contratar com a ÂdministraÉo Púbuca enqua[to perdur?Í€m os
moüvês determinantes da punição ou até que sera proúcvida 3 reabilitaÉo, na forma da Lel, perante a púpria
autoridadê que aplicou a penalidade,
VIO após o zoe (ügésimo) dia de inadimplência, a Admiristração terá dir€ito de recusar a execução da conhaurção,
de acordo com sua conveniênciâ e oportunldade, comunicando à adiudicatárla a peÍda de inter.esse no rcceblmetrto
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da nota fiscal/fatum pâra pagâmento do obieto do Editai, ssln preiuízo da aplicação das penalidades prÊvistas nestê
Instrumento.
VIIÍ) a inadimplência da Contratada, indepe[dentemente do transcurso do prÀzo estipulado na âllnêa anteriori em
quâisquer dos casos, observedo o interessê da Cortr'aiâE:e e a conclusão dos procedimeDtos admitlstrativos
pertinentes, poderrá implicar a imedlata rescisão unilatrral des,,:e Contrato, coE a aplicaÉo das petralidades cabivéls,
D0 ocoÍrlda a rescisão pelo moüvo retrucitado, a Contlatr:::e podeÉ contt?tar o remanescetrte mediante dispeDsa
de llcitãção, com fulcro no art, 24, XI, da Lei Federal ne 8.666/93, observada a ordem de classincação da li€itação e as
mesmas condições oferecidas pela Contratada. ou adot?. out.a medida legal para pr€stâÉo dos servlços orâ
contratados;
E quândo aplicadas as multas previstas, media[tc reguiar processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Fina[aei[o da Contra-.aoie, por ccasião do pagamênto dos traloÍes devldos, nos
teÍmos dos arts. 368 â 380, da Lei rs 10.406/2002 [Códlgo Civil);
Xl) ne inr-Eossibil:{tade de compÊnsação, llos termos d, alinea anterlor ou, inexistindo paBamento vincendo a scr
realizado pela Cotrtratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensaÉo de tElores, a
Contratada será noüflcada a retolher aos cofres do E:'ário a importância remanescente das multas aplicadas, no
pÍazo máximo de 10 (dez) dias, coltado da data do recelrinento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão
deffnitiya Ce aplicaÇão d3 penalidade, sem preiuízo das dem3!s sançôes legais cabíveis.
XII) As sanções aÊima descritas poderão ser aplicadâg .liinrlâtivanente, ou não, de acordo com a graüdade da
inft'aÉo;
)üll) O vâlor máximo dâs multâs nâo poderá excede. cumulativamente, ^ l0o/o {dez por cento) do vâlor da
coDtratâcão;
XfyJ Nelhuma parte seÉ responsável perante a cutra pelôs at!'asos ocasionados por motivo de força maior ou caso
fortuito.
Xy) A mu!.a, aplicaaa após regular procêsso adminisEÍativo, deverá ser !'ecolhiria no prazo máximo de 10 {dez) dlas,
ou ainda, gEa!:do for o caso, seú cobrada iudicialmente,
XV-I) As sàoções prer4stas nesta CúUSULÁ sào autónoruas É .r aplicaçáo d€ uma não exclui a de outra e nem impede a
sobreposição de outràs sanções previstas na Lei Êederal Íte 8.6661193, com suas alterações.
XVII) Ás peoalldades serâo aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notiii€ãção endêr€çada
à Contratada, assegurândo-lhe o prâzo de 05 (cinco) diâs úteis para manifestaÉo e postêrior decisão da Autoridade
Supeiior, nos Íermos da iei.

15.3. Ás penaiiCades pre\istas neste item têm caráter de sarcão administratiya, consequentemelte, a sua aplicação não
aYime a empresa contratada, da reparação das eve[tuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangará de Serra.
15.4. j\"as hipóteses de apresentação de docuErentação inveacssimil, cometiEento de fraude ou comportamento de modo
inidôneo a lici'.arrte podêfá sofrer além dos procerlir]lenros cabíveis Ce arribuição desta instituição e do previstc no art. 7c da
l'ei7O.i2O/02. C,:atsquer das sanções adiante prelistas, c'.le poderão ser aplicadas cumulaüvamette:
15.41, Des.iassificação oii iiabilitaçâo. caso o procedinento se encontre -ô!n iêse de iulgamento:
15.4.2. CancelêTento do contrato, se esta já esti./er assinada, procedendo.se a Daralisação do fomecimento.
15,5. ê-s De[alidaCes seÉo obrigatoriatlente r€gistradâs no Sistema de CadastEmento Unificâdo de Fornecêdor€s.
SICAF ou no Cadâstro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso dê ficer impedida de licitar e contratar, a
licitante deverá ser descredenciada por igua[ periodo, sem preiuizo das multas preústas neste Editat e rlas demals
coEinações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA sExl{ - DA ÂDEsÃo À ÂTÁ DE REGTSTR0 DE PREcos
16.1. Qualquer órgão ou eotidade integrante da Admilistrâção Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
sua'r'igêl1cie, desCe que manifeste inleresse e mediente prévia arrtorização da Secretaria Municipal de Administraçâo.
16.2. Caberá ac iornecedor beneficiário da Ata de Regisrro de Pre;os, obser-vadas as condiçôes nela estabeiecidas, optar pela
aceitâção ou tão do fornecimento decoirente da adesão, desde que nâo prejudique as obrigações presentes e futuras
assurnides ccn o :nuricíoio de Tangará da Serra e órgãos parhaipantes.
16'3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, nâo poderá exceder, na totâlidadg ao dobro do quandtativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o rEiinisipio de TangaÉ da Serra e óIgãos participarte§,
indepen.iente do uúmero de órgãos não pârti€ipantes que aCerirem.
16.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro ce Preços, será competência do Secretário de AdÍninistração, que,
somelte 3utorizará adesões que obedeçam os segu!ntes requisiros:
al que exista disponibilidade do item solicitado;
bJ que irs:rua o pediJc aravés de o(cio, .onr as ilrfcrmâÇões recessánas de acordo com a legislação vlgente;

16.5. Para inslrução do pediCo de que trala a alínea "b", além Cas exigências constantes para o processo de autorização de
adesãa dêverá ainda, conter as següintes infoimaçôes:
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d) !ome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de p.eço, para possÍveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

fl carta de concordância do fornecedor ou prestador do sewiço:
g) jusüficati da valtaiosidade:

16.6, CunipÍdos os requisitos formais pâra c processc de .:i,.:i'.ãderegistrodepreços,sorrenteâpóspareceriurÍdico
favorávei a a<iesâo, a Administração tdunicipal autoriza.á o pec.dc de adesão.

16.7. As solicitaçôes deverão ser encaminhadas ao órgào Gerenciado:, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, por meio
do setor de Licitáções atra!-és do e-mâil licitacao(atangaradaserra,mt.gov.br ou pelo endereço Avenida Brasil nq 2.351-N,
Bairro Jardim Europa, têlefones: (65) 3311-4820/3311-4909.

CúUSULA DÉCIMÁ SÉTIMÁ - DÂs DIsPosIcÕEs GERÁIS
17.1. Independente de süa transcriçào, o edi'.al e seus anexos. lrincipalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação, apresentâdâs pelc FORNECEDOR REGISTRADO no pregão furão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2. Aos casos emissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes const3ntes da Lei n.a 70-520/2002, do Decreto n.e 25812003 e
da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1..ls paries fican, ainda, adstritâs às seglil:tes C:sposic-i.::
a) todas âs aheÍ3çõ3s que se fizerem necessárias se.ão regisraCes pcr iltermédio de lavratura de termo aditiyo à presente
Ata de RegisÍo de greços.

bJ é vedaCo caucior.ar ou utiiizar o coÍltrato Ce.crenie io p.csênte iegistr"o paru qualquer operação financeira.

CLíUSULÁ DÉCIMÁ OITAVA - DO FORO
18.1. Paia dirini,t na esfera judicial, as questões oriunCas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará ca Sera-MT
E para firmeza e corno Frova de assim haverem, enÍe si. aj'-rstario, foi lawada a presente ata de registro de precos que, lida e
achada co orne, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste insFumento e pelas
testemunhas abaixo ncmeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.
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ÂTA D§ RIGTSTRO DE PREçOS N" 027 /2021 - OO3

PRNGÃO PRESENCIALNg OT7 /2O2I- REGTSTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NC 079l202 1

VAI.IDADE: 12 (DOZE) Ní ESES

Aos dezoito dias do nrês dc Maio Co ano cie 2021, O ML !r;iPto DE TANGARÁ DÁ SERRA com scde na Avenida
Brasil nq 2.351-N- 2e Piso- ld. Eulopa- Tangará d3 Sc!-ra-:'!T, inscrlto nu CNPI/MF sob o nq. 03.788.239 /000l-66,
neste ato reprcselitado pclo Prcícitc MLtDirlnal, VqNDER ÁLBER'IO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Ídenüdade 03913902 - SSP/IIT c CPF,lllÍi re a32.285.?41-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da sera-MT dorâyante denr,rrri:raj,, s.iIJl,..::-,Ííte ar'ir l GERENCIADoR e a empresa clilED
INDUSTRIA DE MEDICÁMENTOS LTDA, inscrita no CNI'J sob o ng A2.814.497 10007-00, com sede na Rodoüa
AMG 1920, s/n. Galpão ?. CEP: ?i.567-Ooa - -§âo S.rbas::ão Bela Visra-i{G - Fone: [11] 3544-7287 /7237, e-mail:
felipe,.-ouza@g:'upcci,ned.com.brllicitaçilo.E&I3::-É[td1,giüpocimed.com.br. neste ato, represen&ldo pelo Sr-
Eelipe de Souza, tlrasileirc, solteiro, analista de 1lcitaçô:s, Eortador da cédula de idenüdad e RG no 32.814.122-7
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no 361.768.528-5 i, rieloniirada simpiesmente FORNECEDOR REGISTRADO,
resolvem na formâ da pela Lei Federal ne 1t)-520 /Z\t{J? Derretô Municipâl rte 258/2003, e, subsidiariamente,
pelâ Lei Federai r" 8.(rí16./ 1993, e âlteraçaes poste ' c r : r i. li,;r' a 'rre i.:,te êfil DE REGISTRO DE PREçO' cuja
minuta íoi examinxd.i pela Pr,;curadcrir Celal co \,!u:ri,-Ípio (ie Tangará di Serra, que emitiu seu pareceÍ,
conforrne o parágraÍo unico do artigo 38. .r3 L'ri ;,r t:.666i(i-1. : ari r,:a nedi:nte as cláusulas e condições
seguintes.

eúuslla pn[ts;;iA - orJ (]31! r0
1.1. Â prcsentê.lt; aen: por obicto c REGISfRO D§ PRIçOS, paia Íiltuiá . c,,cntual AQUISIçÃO DE MEDICAMENTOS, '
PARÁ UTILIZAçÃO NO Á1'ENDTMENTO DOS 9ACIEI{TE5 ,',I.S IJNTDADES DE SAÚDE, VINCULÂDOS A SEGRE.IARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, coniorrrt .§pec!ficacô.s :ir:t:rl-=s no Tcra:o dc ReÍerôncia e demais exigências
estabelecida§ !restc Edital c scus aDexos, do i.lital o. F".gi : Eic:rôr'ri.. o rr" O17 l2v2l,

CúUSULÂ SEGUNDA . DA vTNcULÁçÁo Ao EDITAL
2,L Este instrumento gJarda inteiE coíformidaic com os ir:llros do Pregâo Eletrônico para Regisb:o de PrÊços I{r
Ol7 /ZOZ7 e seus .Anexos, Processo AdministràÍiya B! O79 i 2\t27, rio qual é paüe integrarte e .omplemental vinculando-
se, ainda, a prcpr,s-.a do FORNECEDOR RECISTRÂDo

cúusul.A TERCEIRÂ - DÁ VIGÊNCIA DA ATA
3.1, À f,:e.e:rte ,ltâ de Re;istr,, ile Preços terá 

"-igência dr 1? (doze) meses, ã cút1tar da date de sua assinatura,
3.Ll. Âpós cunlpridos os l?quisitos de publiciiade, Atê Ce llef-istio de PrÊço. s€rá considerzdo documento I'inculativo,
obrigacional, coin ;ara(terísticis de comDror!1isso pa13 fl rtu.a . i) f.tratâção nits condições estabelecidas

CúUSULA oUARTA - Do PREC0
4.L No preço contratado iá se encontram computâdos todss ús impostos, tarifas, âttes e demais despcsâs que, diretâ
ou irdiretamente tênham relação com o obieto deste conr.ato, isenta do a CONTRÁIÂNTE d€ quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços IcBist!?(ios e â indiceçfo Cos !esperiji c:- FOR:\ÊaEDOR[§ REL.ISTRÀDOS da Ata serão publicados no Diário
OÍicialdc Contas do Estado de Mato C rosso-TCF. Dr ?rio íifi-iil ,r i.',r'ón, r o Jrs I'ru n icíDros do Estado de Mato Grosso- ÁMM, no
sitê w!r'Ív. tÂ nEâ t?d asêrrâ. m t.sov. b r-

5.1. O óRCÃo GERENCIADOR adota:á a prÉti€e dc tolrs oli eti,: rer,:ssários ac conúolc c administr-ação da presenê Áta
5.2. Em decon'ênciâ das propostas e lattces alreserçlor e rrrmoicgaCos no iertame licitatório, ficam registrâdos para
co[tmtaçôes íuluras, os preÇos uniLários e rcspccaivos lor.ncced:! cs clâss::icada,s, conforme abaixo:
s.z. 1. Do(s) PREÇO(5) REGISTRADO(S) poR rTEM[NSj

GENERICO/
CII'ED

f, r)53i

t,l1

TATIÊ NA BRAZ DE
ARALjiO:30332285
855

tusinôdo de forma diqital poí
T.ÀTIANA 8RÀ' DE

AÊ,ÀUJO:30332285a55

DãdG: 2021.05.19 l4:51:50
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ÊSTADO DE M.ITO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPÁT I'E TÂNGÁRÁ DA SERRÁ

Secretaria Muni{ipã; Ce AdmlÍislra.âc
Depârtarnento de Licitâções c Coatratos

CúUSULA sExTA - Do CoNTRoLE E DAs ÂLTERÁCÕES DE PREcos
6.1. Conforme o Decreto feder:rl n': t-u97/21l'-a, durante a vigêlcia da ata, os preços registrados podeEo sêr relistos em
decorÉncia de eventual reduçà1, dos preços praticados r:o : r.rcado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
registrados, cabeDdo ao rirgirr gerenciador prômover ;rs ireÉ,.!i...jões jrnio aos fornecedores, obseryadâs as disposições
contidas na alínca "d" do inciso il do caputdo art. 65 da l,e,r!'1.5é{;. d. 1993.
6,2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao pr-,, ..iri-icado no mercado por motivo supersenielte, o órgão
gerenciador convocar'á os fo|necedores para ncgociàrcm ;r Édlcã<-r dos preçcs.ros r,;jlorcs praticados pelo mercado.
63. Os fornccedorcs qlle uão accitJrÊrn reCuzi.'s4j: p:']r-s rLs ./êr- rcs Drâticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação (le pcrral,dade.
6.4, A ordem de classificação dos fsrneccdo,'es Lin.'ê..]ii:; !'r "cria;i: s-us llreços ros valores dc mercado observará a
classificação original.
6.5, Quando o preço de mercarlo tornar-se superioi'êos plcÇos registrados c o forteccdor não puder cumprir o compromisso,
o órgao gerenciador podará:
a) litlerar o fornccedor do cornDli)Íristo assufiido, aaso a c,,rr,rÍricâ?la ocot':a antes do pedido de foÍÍrecimento, e sem
aplicação da penalidade se coniir[]ada a vêracidade dos Eotivos e comprovántes apreseÍrtados;
b) convocar os dcrnais torneccdo(es psra asseÊu13r ig.Jal cpcia rrlsade dc oegoLiâçào.

6.6, Não h?!e:lao êxrto iia. negocracô.s, ô crgão Fel3,!. :r'r. :,er'.i ;!c.er!er à revoqacão da ata de registro de preços,
adolan!lo as nre.iidas caL:i',eis para obienção da contÉtaaà(. r r...: iantaiírsa.
6,7. O regjstro do í,)rnecedor seri crnce]ido quando:
â) descumL)rir,rs ca;n,ii(ões da ata rlj regisrro d: p;-ts1;
b) nãg ietjrêr e Dcta de €DiDelrho r)u j]rsll',ul!le:1í) equiv:tien.e lro Lrrâzo estiibeleciCo pelc Administração, sem iustificativa
aceitávcl,
c) não a.êitai I'eJuzir u seu pl-eao registrado, na hipótese deste s-. tonrar sui.trror' àqueles praticados no mercado;

6.8. O carrcciailcnto rie:ug.stlcs n.s iiporesrs ,r.i!'ist;!.rirr.;, sr.re fc.nralizado por riespacho do órgâo gerenciador,
âssegurado o contmdiiór'io ,,.a aniola dcàsa.
6.9. O cancelanrc)itc do r'egistl o da p i'e.üs porle r'5 rr,:crr:r' ;-:: r' 

_,'r.r 
s.ipcr.-ericl;tj, Cecolrc'nte de caso foftuito ou força maior;

que prejudiqrre o cuntprin1crito da 3ia, devidâmel.tta cor,!pia\,â!: rs e jústitica(los:
a) por iazâo dc ilrieicsse prll)li.o;
b) a pedido do Ícrrececor-

6.10. A reúsão será precedida de pesquisa prévia no mercâd(, fornecedor bâÍico de dadcs, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis p2ra levaul.amento al?s cojrCi!ôes de !:rercado, envolvendo todos os elementos parâ fins de graduar a
iusta remuneraçio do serviço ou fornecinento e no emb.isãlneiT ri) da de.isão de .leferir ou reieitar o pedido.
611. O L)ryãc C.rexciadcr de!€rá decidir sobre a !'e7isão Cos lireçcs oll cânceiarne:ltô do preco registrado no prazo máximo
de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior Cevidau€]lre jushiicadir iro processo.
611.1. O prazo palã aníilise e julg.xmeDlo de e,.entrlel i)edidír .1. i'er.,jsãú de preços, serão contados da dâta do protocolo e
entrega complcta da do!:utreniaç:i0 conrprobltórra pcla col:t.itada. À!É a íiccisão final da Âdrninistração Municipal o
fornecimento do obi€to solicirado peia área requisitaÍts, d€ve. I ccsrrer nol::lalli:ente, pelo preço registrado em vigor,
6.11.2. A recusa injustiiicad, da benefi;iária da ata, em ío.ne.i,1ioi-05 p.o.l'Jtos solicrtados dentro do prazo estabelecido no
edital enseiará â aplicação das peDalidades legallneirte estâirels.idas.
6.12. A Adtlinistração. rcconheccutio o d.sequilíbrio e.onôlniL o íiitatlceiro, F.o.cde.á à revisão dos !.alores pactuados
6.13. Na hipótcs!- da berrcficiáraa não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu critério
poderá cancelar total ou pa.cialmentc. a Ata dê Registrô de Precas.
6.14. O Órgâo Gerelciador poderá, desde que sela (orver]iente aos irteresses da admildstração, catrcelar, total ou
paÍEialmente, :r Âta de ReÉistro de Preços, senr q.re com l>so, a bene{iuiaria tenhí dirêito a interpor recursos ou a
indenizações,
6.15. As alteraçôes decorrentes da reüsão dos preços seÉo lut ticadâs no Diário OEcia[ dos Municípios

CLÁUSULA 5ÉTIMÁ oÂ REvoGÀCAo E Do CÁNCEIÁMEIiTo.ilo REGI§TRo T}E PREcos
7.L O FOR{ECED()R REGISTRÁDO Foderá ter o seu r€gislic de precos !'eYogado ra Ata, por intêrmédio dê processo
administrativo especílico, assegurado o ccntradiróric e a er,pi:; ileíesa.
7.2. A revogaçào do selr registrrr potie!-a ser:
7.2.1' A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, r:.:a:rLo c,:mprcvor es-.ar irqpossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por r'rorrência de casos fortujtos ou de força :na!or;
7.2.2, Por iniciatjva do ÓRGÃO GERENCIADOR. .iu;indo.
â) o PORNECEDOR REGISTRADO r::o a.eiiri t,rCt:z:r o p.eac :egist.ado ra hlpótese aeste se rornar superior àquetes

pràaicados no üercadirj
b) o FORNECEDOR REGISTRÀDO perder qualquer condição de hâbilirêçào ôu qualificação tecnica êxigida no p5ocesso

licitárírio
c) por Íazóes dc interesse público, devidamcnte nroti,radas e iüsrifiradal;

TAIANA BRAZ DE ii]lX"*T.';.3ff0'n"'*
ARAUJO:3033229S955 aRAUror0J3228s855
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ESIADU DE VáTO GROSSC
PREFEITURâ MU:{ICIPAL OE TANGÁ&{ DASf,RRÂ

Secreta.id iÍuniciF,,! iie Ádmir,istrà(ão

d)
e)

].
, :t:;:f:

.

..1:f)

7.3. O FORNECüDOR RÉGISTRADO terá .) ser reeisirô ci:n.eiâ:in qua:idr):
e) descuElprir' âs con d iça.s da At.r de Regist.o ie Di .,: 'il
b) não aceitar reduzir sens preios t-es.s:r'ido:j rr-: )rl) íi. ie ja - ! iir-!r_:)::a s,.:irÉ: rrr'es 3os pràticidos no mercado;
cJ houver'rãz.ies de inte:-esse FiihhcJ.

TA ilANA BRAZ DE

ÁrtALiJtf,:3O33228585
5

Assinêíjo de formà digital por
-ATiAI{Á BRAZ D:
ARAUJO:303322358Ss
Dàdor: 2021.05.19 t4:5303 {3'Uf

t;;'-.;. I
I rr.- I

lon,u.,ll-l

n



I'3T3DO DE 1'.',To CROSirjl
PREFEITUR{ tvtü\lctPÀL oE T.{Nc.{fi.i )Á 5rrRP-q

Se(retâr ia Municipãl Ce AdÍEinis!.ãlào
Departamcnto dc Li.itaçõcs c CoüÍatos

P, TI, T, S. / CPI-

RribÍicn:-

durante as opcrações dr- Ba:rsporte, carga c dc-sc:r:a. ccrlorme dcte$ri:ra a Legislação ügente, sob pena de não
recebimento d0s mesm()5.
10.1-8.GamntiraqualidededosmedicamentosÍo.oc.idos,üirprometendLl-seârcparaIcorrigitremover,reconsfuir;
ou substjtuii às suas expexsas. ro tctai ou em parte. .s :: ru..dr:r=ntos qi,e r)ão 3tendam o padrão de qualidade exigidq
ou eI!] que se vclificarcni deÍcitos ou jrcorrcçôcs, Íês:rit.. ir t. r' i -, foll:. cir':'!extri, contâdos da notifiorçáo que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Manter, durant€ a vigên€ia da ata e,/ou con$ãto, as cDndiçarês de habilitâção exigidas no Edital;
10.1.1O. Comunicarao CONTRÀTANTS, qualquer l::útlÉ.:r'il oE;iI:ilo na execuçâo do obieto do contrato;
10.1.11. Aterder aos ciiantâdos do CONIRAIhi\TÉ, rr:,i,iúfo eii!ü:i |epaíos em eventuais erros cometidos na
execução do objcto do coiitl.ato;
10.1.12. Não subcontratar o obteto da presente li.itaçà6, sem o .ocsr--üti[lento pr€vio do contratatrte, o qual,
caso haia, será dado por escrito:
10.1.13. Prornov-er por sua coüta, através de scgu.ros, a cobertura d{rs riscos a que se iulBar exposta em vista
das responsabilidldes que lhe rabem na execuçào do objeto do erlital;
10.1.14. Âcarjr a fiscitlizaçrc do r,blcto contrataoo, t-c.:,r:--l-r i.:lo iiscai iir coltrato, que deverá ter suas solicitações
atendrdas imediatalirente;
10.1.15. Responder, inucpcnücntcrrentc de culi.,a. p,irr r:'::: it.,:r da.lo plsscal cu parrimoniai ao CONTRATÁNTE, ou
ainda a terceiros, na execução do lbrnecinrent<.r objeto .i,r licitação, natíJ sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pel(, futo de havr't' irscairzirçào r)! ar (,r: oa itraü11'n io pel' COiITRADINTE, conforme disposto no art.
70, da Lei nq 8.666/93;
10.1.16. Credenciar junto ao [Iunicipio de Tangará cii Sei ia-MT iur; cion:,.i :o[s) que atenderá(ão) às solicitâções dos
medicainentos obieto clc Dr-egào. tlisponibilizanio a,:,,..etr:-.on]Detenie, têlefbnes, e-mail e outros meios de contato
pârâ atender às reqrisições;
1O,1.17. Cumprirtodas:rs detrl.lis rbrigâçôes irr-!Fôsr.ts DÊlí: :dittrlê seus lrexos.
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ESIÁI'O DÊ NiÂTO GROSSO
PRSS9ITIJP.Â MUNICIPÁl CE TANÊàRÁ DÁ SERR4

Secreteria Muoic;p3l de Ádmin.stiàÉo
Departãfircnlo dc Liaitãdes c ContÉaôs

PM.T,S. /CPL
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ESTADO DE MÁTO GROSSO
PREFEITURA MUNICTPÁL Df, TANGAú DA SERRA

Seiretaria Municipal de ÂdmlnistráÊo
Dcpârtarnento de Licitações ê Coltr?tos

RubÍicâ:-

ATA D-E REGTSTRO DE PREÇOS N" O27l2OZ1- AO4
PREGAO PR.ESENCIAL NA OT7l2021. RTGISTRO DE PRTÇOS
PROCESSO ADMINtSTRÁTltr0 Ne 079l2021
VALIDADE: 12 (DOZEI MESF,<

Aos dezoito dias do mês de lVaio do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRÁ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2p Piso- Id. Eur..rpa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPI/MF sob o ne. 03.788.239/0001-66,
neste ato representâdo pelo Prefeiio MuniciDal, \IANDER ALBERTO MÂ§SON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de lderltidade 039i3902 - SSP/lúT c CPFr/IÍF ne 432-285.341-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, dorai'rrnte cenoninrdo simpiesmente ÓRGÂO GERENCIADOR e â empresa ONCO PROD
D|§TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO, inscrita no CNPJ sob o ns 04.307.650/0012-98, com
sede na Rua Tancr-edo Neve( 337. Baiiro São Diego l, CEP: 29r63-267-Serru/ES - Fone: (11) 2185-8134 e-mail::
licitacoes@on.oprod.corn.irr, i-:este ato, representádo pela Sra. Flávia Pereira Souza Macedo, brasileira, casada
coordenadore de Licitações r)ort3dorâ da CéCula de identidade RG n': 30.211.931-oSSP/SP , inscrita no CPF sob o
ns 333.832.238-09, denon-,ixadâ simplesmente F0RNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal ne $.520 /2002, Decleio I'Íunicipal ne 258/2O03, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n" A.666/1993, e
alterações posteriores, fir:nl:r a preserte ATA DE REGISTRO DÉ PREçOS, cuia minuta foi examinada pela
Procuradoria Geral do Nluni: Ípio de Tangará da Serra, que emitiu seu parecel conforme o parágrafo único do
artigo 38, da Lei nq 9.666/93, e al':da n:ediante as;i.iusulas e condições seguintes.

CúUSULA PRIMEIRÁ - Do oBÍETo
1,1. A presente ÁLa tcnl pol di.;st,) o REGISTRo DE PREÇOS, para futura e evcnrual ÁQUISIçÂO DE MEDICÂIiIENTOS,
PARÂ urILIzÁçÂo No ÁTENDILENTo Dos pAcIENTEs DÁs uNrDÂDEs DE slúos, vrucuáoos A sEcRE-raRIÂ
MUNICIPÁL DE SÂÚDE, ..;r:.,rnre espÉ(ificecões contidas no Termo de Referência e demais exigênclas
estabelecid.rs ooste Edital c sr,irs irlexo§, clu Ldita) do Pregão flctrõnico fi Ol7 /ZOZI.

cúUsI,IÁ SEGUNDÂ - DA wNct,LAÇÁo Áo EDITAL
2.1. E§te instrumento guarda irtieirâ conÍôrmidâde corn os tcrmos do Pregão Eletr6nico para Regisfro de pÍ€ços Ne
Ol7l2O21 e seus Anexos, Proccsso Ádministrativo ne O7g /2021, do qual é parte integrantã e compiementax, ünculando-
se, ainda, à proposta do FORNEi:EDOR REGISTRÁDO.

cúUsUI"À TERCEIRÁ - DÂ vIGÊNcIA DÁ ATA
3.1. A prescnte .\te de Registro .. Preços tcrá \,icôncia dc 12 (doze) mêses, a contâr da data de sua assinatura.
3.LL Âpós ctti,Pridos os requis;n)i.le Dublicidade, r\u Je Registro de Preço, será considerâdo documento vinculativq
obrigacional. cctrl .aracterrsti.i. Ce .ori)romisso para futura ccntrataçâo nas condiçôes estabelecida§

cúüsulÁ ouÁRTÂ - Do pREco
4'1. No preço contratado iá sÊ cncontram computados todos os impostos, tariÍag ftetes e demais despêsas quê, direta
ou indirctâmente telúam reldçào com o obieto deste contrâto, isentando a CONTRâtrAIVIE de quaisqueiônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços rêgistrado§ e a ir:Ciciicio Cos resp.ctivos FORNECEDORES R"EGISTRÁDOS da Ata seÉo publicados no Diário
Oficialde Contas do Estado de \iatc 6rússo-TCE, Diáriír OÍicial Elerrônico dos Mu[icípios do Estado de Mato Grosso- ÁMM, no
site wwwta n ga rada se rra. m t.g1[!bi

cLAus:uLA:ounüTÂ - DA REI-ÀçÀO DAS EMpRESA§ BENEFtCIÁRIAS E PREçOS REGTSTRÁDOS
5.1. O ORGÂO GERENCIÁDOR .i rci,erá a prál:ca dc lodos os atos nccessários ao controle e administração da presente Ata.
S.2. Em decon-ôncia das Pr.p!\tes a laD.es apresentados e homologados no certame licitatório, ficam r€gisu.ados, para
contrataçôes ftrtliras, os preçcs ,:iiiiários e respecti./os lornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO[S) PREÇO(S] REcrSl F.ADO(S) pOR ITEM(NS)

TERLIPRESSTN^ ACET.À,f i). I I,lG, p(t LIóHLO pÁRÁ IN'ETÁVÊL FRr1SCO-
AMIIOLA

i_9 L

UNID QTDADE MARCÁ VÁLOR ÚNIT

UN 20 CLYPRESSIN O1

MGl}'ERRING
GMBH

294,7A

6.1. Confor
decorrência

rEe . Dedleto ie;-: .,, ii' leguzaÊ, duiaite : vigêIcia da âta, os preços registrados podeÉo ser reústos em
de êvcntuâl fcduç.rir dos prcços pr.aticados no mer.cado ou de fato que ctú o custo aos proauú áu bens

P. M. T. S. / CPL
FL:-

ITEM

99
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ESTADO DE MATO GROS§O

PREFEITURA MUIIICIPÂL DE TANGAú DA SERRÁ
Se(retariâ Municipal de AdministraÊo
Departâmento de Licitaçócs e Contratos

P. M. T. S. / CPL
FL:_

Rubrica:

regisEado§, callendo f,o órgãr gerenciador lromover as negociaçôes junto aos fornecedores, obserradas as disposiçóes
contidas na
6.a Quando o preço registra.jú !ürnar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o órEão
gerenciador convocará os lbnte.edores para Degociarem a r-edução dos preços âos valores prâticados pelo mercadq
6.3. Os fornecedores que nào accitarcm rcduzil seus prL'çcs aos valorcs praúcados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem apl:.aÇão de penalidade.
6.4. Á ordem de classificação .1os fr.rrnecedores que aceitarem reduzir seus preços aos rralores de mercado observará a
classifi caçâo original.
6S Quando o preço de nrercadc tolllar-se sLpcl'ic] âos prcços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gercnciador poderá;
a) liberar o [crnecedor do cc]:'!!]!'omisso asslrmioo, câso à comunicaçâo ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçâo da penalidade se corliirnâda a veracidade dos motivos e compmvatrtes aprese[tados;
b) convocar os demais fornecedoies pam assegurar iguat oportunidade de negociação,

6.6. Não havendo êxito nas regociacôes, o órBào gerenciador deverá proceder à revogaÉo da ata de redstro de preços,
adotando as mcdidas cabircis para obtenção da contrataçào rrais yantaiosa.
67. O registro do iot'necedor scri cãncelado qrrando:
a) descümprir as condiçôes da at3 de registro de preços;
b) não r€timr a nota de ernp€Diro ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iustificati
aceiúvei;
c) não aceitar re.luzir o seu pre!0 reg,strado, na hipótesê deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

ó& 0 cancclanrento de rcgistr üs nas hipótescs pltvistas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciadoi
assegurado o contraditório e a irilpia defesa.
6.9, O cancelarnento do regish'o de preços poderá ocon-er por fato supen eniente, decorÍente de caso fortuito ou força mãioL
que preiudique o cunlprimerto dJ ;ta, dcvidamentc comprovados e justificados:
a) por râzão de irteresse púbiiir;
b) apedido do folnecetlor.

í1O. A revisão será prccedica de Dcsquisa próvia no nlcrcado fornecedol banco de dados, indices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponiveis pal? i€"arlianrento das condiçôes de nrercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
iusta remuncração do scrviço ou io:nccimento c no embasamcnto da decisão de deferir ou reieitar o pedido.
6.1L O Órgào Gerenciador dev?iá decidir sohr-e a revisào dos preços ou cancelamento do preço regiitrado no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, saluo iiror;vo de forçê maior devidamente iustillcado rlo pmcesso.
6.11'1. O pl?zo para auálise e ir,ljairento de eventual pe,lido de revisão de preços, serão coDtados da data do protocolo e
entrega comp!e',â da docunrel:aaàr corxprobatória pela contGtadâ, Até a decisão final da AdminisEação Municipal. o
fornecimento do ob,eto solicitei!í' Fel.r área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em úgor.
6.11-2. A recus;, iniustificlde c.r bêirericiá:'ia Cr 3ta, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, ensejará â aplicacão (lês i,enaliCades lcgalm..nte estabelecidas.
6.12.ÂAdministracão,rêconà.-'r;iJo.desequilÍbrioeconôÍricofinanceiro,procederáàrevisàodosvalorespactuados,
6.13. Na hipótesc da bencfici.r ir Dão efêtuar a adcquaçào dos prcços aos de mercado, o órgâo Gerenciadol a seu critério
podêrá cancelal total ou parc air]ie]lie, a Ata de Registro de Preços
6.14. O orgão Gerenciador potierá, desde que seja convenierte aos interesses da adminisu-ação, cancelaç total ou
paEialmente, a Atâ de Registro de Preços, selt que corrr isso, a treneficiária tenhâ direito a interpor recursoq ou a
indeniza çôes.
6.15. Asalterações decorrentes da revisão dos preços serào publicadas no Diário Oficiel dos Municípios.

cúUsrJLA sÉTIMA DA REvoCjI[,Ào E Do CANCELAMENTO Do REGISTRo DE PREços
7.1. o FoRNEcTDoR REGIST(1Do poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intemédio de processo
administratjvo especilico, esse:t,:iado o colltl-aditório € a anipla defcsa
7.2. A revogaci,, do seu regislr''r rloLlcia ser:
7.2.1. A pedido r'1o proprio FoF.NECEDoR REGISTRÁDo, qrando comprovar estar impossibilirado de cumprir es exigências
da Âta, por ocol.rência de caso-§ i.raniirr)s oli de f(rrça maior;
7.2.2. Poriniciariva do óRGÃo 6tRENCIADoR, quando:
a) o FORNECED0R REGTSTIrÀDú nãc aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

pÍaticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTI1ÁDO perder qualquer condição de habilitâção ou qualilicação técnica exigida no prrocesso

licitatóao;
c) por razões dc intercsse púlllr.o, (ie!,ida,nentc motivâdas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTÊ \ÍlC r.iiô.rr,r:r;r as obripi:ça,3s d.iôrrcltes da Ata de Rêgistro de preços;
e) o FORNECI5OR REGÍS?1é.DC n;o cor]rpalccer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações

decorTêrtes ca Atâ de R.!: i,t c Je Preçosj

§
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O caracteriada qualquer hipoies-. de jnexeclção total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçc
ou nas solicitaçôes deia Cc:.:r-rentes,

7.3, O FORNECEDOR REGISTRÁDO tcrá o seu rcgistÍo cancclüdo quando:
a) descumpriÍ as condiçôes d:r ,ira de Registro de Preços;

b) não aceitar reduzir seus p:Lios rcgisirados na hipótese de sc tcrnarem superiores aos praücados no mercado;
c) houver razões de interesse 1úblico.

23.1. O cancehmento de reBis,,:,r nJs hipr'rteses prerisr}:, asseguràdos o.ontraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do ORGÁO GERENCIÀDOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÀDO poderi soliciiar o cancelamento do seu registro de preço lla ocorrência de fato
§uperveniente que venha côi1liil-írrlteter il perfeita etecução contaafual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
deúdamente colrpro\'ados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, o ÓncÃo GfnfncfADoR fará o devtdo apostilaDento na
Âta de Registro de Preços e ii!í,irmará aos proponentes a no\ra ordem de r€gistro.

cúusulA 0TTAVA - DA prwr c.r.çÃc pA ATÁ Dt REGlsl Ro DE pREcos

&1. A prescnte 
^ta 

será divlig i: f(, portôl .la ints.nei www.taÍgarodaserro-mwov.br.

CúUSÜLA NoNA - DÁs oBRICÀÇÕEs Do óRcÃo GERENCIÁDoR
9.L São obrigações do órgâo gelenciador:
9.1.1- Gerenciâr a Ata de F..gi.t! i ri. Preços;
9.1.2. Prestal; l'or rneio de seL : rli'esentante, âs infoflnações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigaçôes conrmidas;
9.1.3. Emitir parcceres sobre .rils relativos à execu$o da 3ta, em especial, quanto âo acompanhamento e fiscalização dos
produtos, à exigencla de concii.íJ,.s estabelecidâs no Editai e à Il'oposta de aplicação de sanções;
9.L4. Assegurar-se do liei curnl:irillre)rto das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexosi
9.1.5. Efetuar os pagamcnros c--;r,los nâs condições estabelecidas nos tespectivos Edital e Ata;
9.1.6. Asseguriil -se de que r,r i:irecos contra(.1{.los sào l]5 mais vantaiosos para a Administração, por meio de estudo
comparativu üc, preços pi arr( .. . ,: I y,o r ricÍr .rLioj

9.1.7, Conduzir os proccdirnenii,! relativos a cvefltuais rcnegociaçôes dos preços regisFados e a aplicação de penalidades por
descumprimento rlo pactuado râ ÀrÀ Ce Regisrro de Preços;
9.1.8. Fiscâlizàr o cumprimerrto i,:;rs .rLrrigaçõc's assumrrlas cela Forneccdorà Registrada;
9.1.9. A fiscahzação cxercida peio Orgão Gcrcnciador não excluirá ou rcduzirá a responsabilidade do Fornecedor Regiskado
pela completa c perlêita c-{ecuca.) oi: Ata de Registro de Pleços.

cúusuLA DÉcrMA - DAs oBRlc.A,côEs Do FoRNECEDoR REcIsrRÁDo
10.1. Constitrrt:I obrigaçõr:. -l,r FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da present€
Contrataçãor
10.1.1. Providengi.rr todos Ç:, j :':,. i sss c irsu»os necsssjrics ao perfeito cumprimento do obieto contratadq dêvendo
estar incluí.las nô preço pr'o!-,,:rii{, tod3s as despesas ccnr materiais, insumos, mão de obra, frttes, embalagêns,
§eBuros, impostos, taxas, t;,rii.rs, encargos sociais e trabalhistas e denais despesas necessárias ao peúeito
fornecimento dos produtos p.r iOR.NECEDOR REGISTLADO.
10.1.2 Forneccr os l.ilcdic: r) c:i: ( i cllji Lo Câ llcscirte licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposiçôes
e especificações do eCit:li d.r i:.,1.-.Ç.r.,, de Jcordo ,-orú (, t3.mo de referência, proposta de preços apresentada
10.1.3. Efetuar 3 cntregá dos '. rCicamentos, nos prazos e nas quantidadcs estipuladas na requisição de fornecimento e
na Notâ de Empenho, com €-( :..€ rri ticrçi o e qi,rirntid:rde rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusiviciade por todas as dcspesas relativas à entrega. de acordo com as demais condições estipuladas no Edital
10.1.4. Proceri+r à entrega r- -r trriêto do edital, ccm o; deveres e garantias constantes nos Anexos I, do EdltaL
10.1.5. Cor:u::.car à Sei:r.;,.. t a-'(:tii-!;.a: a tios i.e :i:l:r'r,Jinos, imediatamente, após o pcdido de fornecimento, os
motivos qu. ir:: [)ossibilitem . :.ii .liirprimento.
10.1.6. Respor:sabilizar-se , t- . iir':e,-iÍ3:r:o (:cs ,r-.e(::aarlle.rto§, assumindo todas as obrigações de natueza fiscal,
comercial, trabaihista e pr. \ : i i, r r,iria. ii).lilir.:lo se:tu i'c .cntm riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, ieslit::lte tlc :i, l -. j -rt:., 

-1o oii.to lie-ii:t ii.ltâção.
10.1.7. Forrrecer Incdicãnr,iir -s ic qual.dalc, r-espalr?.urio âs discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devid.tiiel]lre acondicionado ern embalagens apropriada e em perfeitas condiçôes de
armazenârrellto e uso, qr.ie pr.aejàm de intempéries, de íoraa que garanta a sua integridade e não seiam danificados
durante as operacões de ti.Ii:t-'3l.te, carga e descargl,.onío.me determina a Legislação vigente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8 Galartii a qualida(ie ,1'r-', n'Êdicê!nenros ,brnecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remove4 reconstruil
oU Subsütuit às suas exoer 5. : lr iJiai ou eln piil'ie. os hledjcamentos que nãO atendam O pAdrão de qualidAde eúgido,

#
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ou em que sc verificarcm d.i-..:is .ir incolreçõcs, r'esllltantcs do fornecimento, contados da notificaçáo que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Mantet durante a vigênciâ da ata e/ou contrato, as condições de habilitâÉo exigidas no Edital;
10.1.10. Comunicar ao CON'i iI.A.TANTE, qualquer proi:lema ocorrido na exesuÉo do obieto do contrato;
1O.1.11. Atender âos cha!u:: l:,s Co CONTRATANTE. ;is.r:rdo efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do ollieto do coutr-:r: ,,

10.1.12. Nâo subcontratar rr obieto da presênte licitação, sem o consentimento pÉüo do contràtantg o qüal,
caso haia, seÉ dâdo por erciitri
10.1.13. Prornever por sua .$ntâ, at1'aves de sEgui'osr a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das rcsponsabilidades que ir: cabem na execução do obieto do editali
10.1.14. Ac;ltaí r fisc:rllzaÇar. ,iÕ orleto coxtr;itadú. reaiiT-ada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitâções
atendidas irneiiatamente;
10.1.15. Resporciec irdep€IL;]]iÊlneirte de c(lpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial âo CONTRATANTE, ou
ainda a tercuir-os, Iia €,xecilçi:! ,.10 forn!,cimento cbjcto da licitação, náo sendo excluÍda, ou mesmo reduzida a
r€sponsabillda.le pclo tato di ,-:vci risc.rrrzaçào cu Írl:on-r la rr i:ânreDtô pelo CONTRATÁNTE, conforme disposto no aÍt.
70, da Lei De 8.6ó6193;
10.1.16. Crccie:1ciar junto arr ii.ni;ipi., ric Tangará cra Sc:r'a-i"ÍT funcionário(sJ que atenderá(ão) às solicitaçôes dos
medicamentos objeto do prerilr rlisporil;ilizândo ao s€tor competeqte, telefones, e-mail e outros meios de contato
pãra atendcr às .rquisiçõcs;
10,1.17. Cuml-ril todas âs Lie:.i.Lis oUrisnüies inrp.rstas pelo edital e seus anexos.

cúusurÁ DECTMA pRrMEIR.L- p.,'.s coNDtcôEs D€ r'oRNEcIMENTo. Dos LocÂts E pRÁzo DE ENTREGA
11.1. O objeto (icsta hcitaçãa :1:, r.-sir a uma estinrativ;r dc utrlização dos produtos, a serem aplicedas durantê 12 (dozê)
mêses; asslnl. i1.:o podera,r s:j .\:eairtadJs em ull. â única parcela, de!'endo haver execuçôes pârciais, de forma a atender as
quantidades cstitruladas llos p,..i i!)!j):rL,.ris/r'cquirrcü.-;e,rrLrdaspeloórBãosolicitante.
11.2. A licilect. .r.,.nceJore i. .' i ; Ír, -xc.r. o cbj(,to e!r: ,r:tr-itu corrformi,lade com disttosições e especificações do edital da
licitação, dc ecca.io aom a, Tirr: Je iele.ôncla e à pÍcpcse .rc r,-r:.ços apresentada,
11.3. Para foinecimento dô. ll1êCicamenaos, registraCos na ARP-Ata de Registros de Preço1 que deyeÉ estar
devidameore assinada e pL,i,: ::U:!, ,ros termos leSai!, scÉ cetebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorização de Fo.rec;rrciito i , ' -'ciii,io a c.rterio da Àdlnirl;lt.acão-
11.4. A emf,i'esa v.jncedor'ã .i. '.r: :nti.gar cs nreiictrr:r€::tcs nlediânte Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
periodo de 1 2 {doze) meses ittadôs i a d.l ta d c assirs L.rt.it dâ Atà de Registro de Preços;
1L5. A entregê dos medica!!:a.rics, seÉi de lbr[I,a paeceiada, na medida dâ necessidade, a Secretat'ia de Saúde, aEayés de
servidores prev:exlertte auli,r',!. l',j, i.iràó as i.lrain.ie5 dcs i odutos lunto à contratada, nlediante formulário póprio de
Ordem de ioiir.,iiieitti)/'i:i.,j r...-.::.ii.,i,ir-i.'li,r-',;i,-.,iúCr,.sponsáyel.
11.6. A conh?[ala deverá eleii.ii:'a Enhega dÍ]s medicarnÊnros, iinpreteriveimente, na quanüdede total solicitâda, no pÍazo
máximo de 10 (dez) dias, .!i :.d:rs Jo recebirnento ria ieouisição e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogaçãÍ, deiie, delidam.nr : '.rji;ilcaC{r reio licjlarre,/contnrado e a€atado pela ADMINISTRÁçÂO MUNICIPAL
11.6.1, Caso rarlr scta efetil'ri .r:-e?a .lcrt.,r do Dr.rza ll.a\;isto, a emprcsa classificada em segundo lugar será convocada
patã o fornecir-'re!rrc Co obieij.
11,7. Os nredicrme»tos siJli,r!':r.rcs .tcv.r.ill, s:,r'irntr'!'sl.:s ra CÁF - CENTRÁL DE ABÁSTECIMENTO FARMÁCÊUTICO,
localizado n.r i'r!'. B!?si! 11i I :;1-\i, jaiíirn! aüropã, ou ou!:o locai detcrminado pela Ádministração, na presença do
encarrcgado Co Sctor. enr cor:t - ,:,:tl,dr- ccrr § Íj" rlc :r ligo 15, da l.ei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
teÉ o prazo ,lc::1! 03 (três) '.itr'. ,a,rs D.rr.r r.cirJr (js r':liiter;ais.
l1.a' À CONT,q;TADA C.:,:r:: . i: ai ir !: r-r!:r Cis r.Ci.3rcntos, imp|eterivelmcnte, na quantidade total solicitada,
descrita no cmper:hc.
11,9. Todo o xl.,:jjcãrenlc :r, :.r.:, iie!,er á islÀr ai.:ili.joradc em enbalagens apropriada, e em perfeitas condições de
âÍnazenâtutllto c üsc. de íor::' lri:'gêÊtta a iuÀ ilit.lridadc c tlào seianr daniÍicâdos durante as operaçôes de transpoÉe,
carga e descôii:i icrlorlrre :il, ',.:,.a , Leqjslacào.,'igari: rodendo, os medicamentos serem devolúdos sem quaisquer
ônus ao muniiipio, caso as c:{ii t': . 'ià{, s!)at,,t aiianiiCas.
11.10. Os lnedi.':il':lentos o:ir'.;,)i rleveiac' a.re\eD:iil. r'€3isr.o ni ÁNVISA/Ministérlo da Saúde; assim como certiffcado
do INMETRO, c.ir:ndo tbr 1) .ii
1A1ILL No ato le e.rtregir, e! :::-'tricimentos il se.ejlr forcecidos, deyerão possuir nêgisüto no Mlllisúérto da SaÁdG- iIIe
seÍá cooferido pelo rêsponsaL i áii CÁI- CEi{TR4,L DE ABASTECTMENTO FARM^CÊUTI(O
1L10.1. Os m€dlcameotos ,i.,. raro possuiien os referidos reglstros e/ou cerdficados râo seÍão rêceb66, êr
efpresa será desclassiÍicad.,- .ar: o respectivo item, setrdo co[yocâda â sêgu.nda colocada.
1410.2. À err,presa é resporrs.ir,e! por certificar-se qüe â marca registrada em sua pÍoposÊa aterde .ar erycdceçÍEi
do edttal Os medicamentú.: êm desácorÍio, não serào recebidos pelo CAF - CEI{TnÁL DE ÂBASTECI DirliO
FABMACÉUTICO.

;+".^.w
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11.11. Todos os riredicanrellr,:: .:ci eiio .oxrer útxlos e bulas. 
^s 

embnlagens primáriâs e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PRciBlDA VENDA AO COMÉRCIO; conforn)e RDC te 7l/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
zat4/L994.
11.12. A frase "EMBALAGEM HCSPITÂLAR" é exigida Das rinbalagens se.undárias. ou conforme o aÍti8o 8e, § 6e dâ RDC De

71/09 dâ ANVISÂ, é perDritii., inciuir as demais inibrí:acôes prevtstas para a embala8em secundária na embalagem
primária, desde que llão prejud:.'ueü J lêgibilidade das intL..r,,çües obrigatórias.
11.13. Os medicâmentos dcvd.:r- s.! .ntl.cgucs separados cor lotes, data de validade e fabricante, com seus respectivos
impressos na not.l fiscill.
11.14. O prazo Je validadc dús :'r,'ji.ajr:.:::rjs c u ar,.jc (!â r.:i.ga pclo f3rnecedor à unidade contrataote, dêveÉ scr dê no
minimo,0l (um) ano. O\ ra:r . .t., elcioi1Jr: -.. ri., i,:," r:::r.i,,s ap,is .rv'so prénoj
11.15. Á contütadâ der,.ia ... r'.sronsaLi:..::i'lr:i. !r.i.ili.:rde dos nicdicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências téci) iças, assin can;:, ]. ii aCr-qi.riicào do mesirc às cxigências do Termo de referência c e do Edital
11.16. Os medi.anlentos .1evr, -.r: ...s1-.:r' de âcor-ílc com as e):iSências do Código de Defesa do Cotrsumidor, especialmelte no
tmante aos vi.ics Cc qualicacr .. | .i-.iâttidaoe oire cs toan?in impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o vâiJÍ, coltlôrnie dia i.r le iagâi.

11.17. Á responsailiiidaoe prio _,'cirlriireito dôs nledi.anrc:i'.os solicitâdos ficará a cargo do responsável dâ Cá"F - CENTRÁL
DE ÁBASTECIMEN'fO FARMÁairLrIIC0, desjgnado pela Secretarir Municipal de Saírde. que deverá proceder à avaliaçâo de

desempenho e atesto da nora iis, ei.

11.1& No ato da entrega, os medicamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquêle(s) que não
satisfazer(em) à especificaçãl] c\igida ser(ão) devolvido(s), à contratada
11.19. Verificada algurrra làll:: :r,, fc 'recinrento, a Colitratada .Jl]riga-se a reparar, corrigiI remover, reconstrui4 ou subsütuir;
os produtos enticFJes e :rào .,r -: r.s l.elo a.rr)ti_at.nie, e!'r! till!ção da existência de irre8ularidades, incorreções, resultantes do
fornecimento, contados dâ noi;,icàção que lhe íôr entregue oficiâlmentê, sem ônus adicional para a Contratante, sem o
que seÉ coln'cr:âtiâ â segu C: - lêiliiica.ia, senr piejrrieo da aplir'ação das sancõês previstas nos afiigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e altigos 20 . 56 ir i.ll ..] r Cirligo dc Del'esa do Consrrrnidor:
11.20. O rec.bi:nento c à irr'r.''.J.'i!) ,lr cLieio rlesLc pi.!'g;o, cstão ccrdicionados ao enquadrame[to nas especificaçôes do
obieto, descriias restc TcIDii, - ii.i.,..rrriê anexo i, e ser'á observado no que couber, ãs disposiçôes da Lei Federal na
8.666/93 e sus alteraçôes
11.21. Dl'lraiii!. pÉzode v:.ri,r-. ,-c]r Alii Ce RegisLro di] Freçrr a CONTRATÂNTE não seÉ obrigada a firmar as contratações
que dela pode.á advir. rilcult,':ii: r'se a reaiizaÇão de li.itacão espccífica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
t,eneficiáriorrcr.:gisÍopreie!1.:.iiicrrea:r]lpotoeiiligr:,irjadedecondiçôes.
1L22. O municílrio reserva-se i dlleito de avaliat a qualquer momento, a qualidade dG Eedicameatos fornecidos petra
licitante velceCora, a fim de e!'idenciar o cuúprinento das exigências da Ata, podetrdo, quando nêcessário, sollcitar
docrmentos comprobaúrios ::r]'n fios de i€rificação,

ctÁU§ULÂ DÉcIMA SEGUNDâ: QAS CoNDIÇoES DE REC

12.1. O obieto Ca preselte !rcri.i.;lo, scrá rer'ebido peh Secietaria Municipal de Administração, aEavés do Encarregado do
Almoxarifado C-,n al do muri.rlllr, rredinnte Termo de Cônstataçãô e Recebimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento.
12.1.1. O objeto será recelrido .ii. seguinte forma:
a) Proüsoriarner-,rc, ro ôto .lr : rt:e3l por Scrlidol úu Cor lssâo, quc procederá a conferência de sua conformidade com as

especificaçoÊs. caso não !i;j-, ür,qúêr urp!opneCaíie exliiicita, será aceito esse recebimento;
b) Definitir€nrcrte, em ató 0i tJ'ês) dias úteis, após o receirinento proüsório, mediantg 'at€sto" na nota fiscawatura,

depois dc cotrprovada a ad:,.,.r;:lo aos t3rrnos (oxil.rtr.i,lis c ei-e ção do direitoao pagamento.

12.2. O recebinrerlto c a àceii-ri.rr,,l{ ontêta d.sta iicitacào, cstâo condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritns no Termo de l(: riêicia li.ner., IIi e o'Jede.eião ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
no 8.666193, ,rr, o.r ' 'l'os inr' .1',.1.

12.3. O Munlciiro reserva p--:'i, - . cll_êito d.,. ieclisai os oÍrdtrtos fornecidos em desacordo com o edital devendo estes ser
substituidos orr ioirplcmerlla.: i. às- .ipc!)-§es da CONI]?{T-\D-à, sem que isto lhe agregue dirêito ao recebimento de
adicionais.
12..1' O recehiiilento definitiYo.il§ Êi.ci!:ci ob;ero do Editsi, não exclui a responsabilidade do FoR EcEDoR REGISTRÁDo
qua[to aos vicios ocüitos, ôu srja. s(i mallitest]dos quaD<Jo <ia sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Deiesa do Ctlns.-::i. iir- 'Li-€i r? ti-() 78190);
12.5. A contrât"rnte ind:.al-: rr".:lior le.po::sável desrgr:adcr para esse fim quq anotará em regisho póprio todas as
ocorrênciasreil.,ilnaCas.:)[]:...i:r-:::ri:ü,,.etl,,iêie.rliilrêrdcLrquefornecessárioàregularizaçãodasfaftasoudefeltos
observados.

cúusulA pÉcrMÀ TERCEIE _:,!2UlgEU4_De pcsêM-Esro
13.1. Pelo íoi' acinrentc rltrs ;'o'-:L:ics. qua:ido devidanrcnte cxecutados e entregues, pagará a COI{TRATÂNTE à
CONTRAIADÁ i; ,.,alol.Coils',._r ::._ ,.i !rr.i IrLrlx,saa cottêt.ai3l. j!,nt quAlqucr ô uS OU acréScimo;
13.2' Os págarlreatos serâo e:;.i.têdos após a apresenteção dâ Íespectiva Notâ Fiscal/Fatura, det idamente atestada
por §ervidor responsár'el da r IN'IRAT,{NTE, acoúpanhâúa da certidão negaütra de débitos rclatiyos aos Eibutos

s
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fedêrais e à divida ativa dâ r:lriàÍr e Contribuições Pr'elidenciárias (PGFN/INSS), ceniflcado dê rêgularidâdê de
§tuaçâo iunto ao FGTS e certr.: ào n?gâtiva de débitos trabalhistas [CNDT), no prâzo de até 30 (trinta) dias, contados
a partü do recelrimento deíinitivo.
13,2.1. Os llagairenk)s sêr':o .i,'lii.',rlDi enr iavor dâ Carrtr.iadr, por nreio de depósito Bâncário em coBta corrente indicada
na propost, co.rtr.r:tlo o rr,r'r ..,- '-irit.o, a,gérara, locaiili,Je e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o
crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiç;o d.r noti! fiscal, nrotivâda por er-ros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem
a[terior passará a ser contâd,J a pârtir dâ data dà sua reapicsentaÉo.
13.4. A Contra6da deverá, obrigatoriaDrente, emitir Notâ Fiscal/Fatura com CNPI idêntico ao epr€sentado para fiDs de
habilihção no certáme e cons..quenterne[te iançado no irisEumento clnEatual.

CúU§UTÁ DÉCIMA oUARTA - ;j.{ I,:ISCALIzACÃo I GERENCIAMENTo DA CoNTRÁTÂcÂo
14.1. A fiscaiiz:rç:rr, da .Jntr-.:.r. i: :l...iir'i'e do eaitl:. .::.erá :'espectivamente à Secr€taria Municipãl de Ádministração e
demais Secrc:ai:ãs fc-quisita,:t-.: .r 1.. d.t.:.:'rÍir.3rá o ? :c i): i--..ssáÍio parà regularizar faltas ou defeitos, nos termos do arL
67 daLei r,'! §.666/9:i e. nâ srr: ' :'':r r,I irnpedi;nenro, pelo seli substituto legal
14.2. Para lis.:li7-?çãc drrs :;: :ri:i:,:" toilrcciiios peia í]CI\?RÂTADA, serão designados servidores de câda Secretari4
ordenadom da desllesa, form.il:::: iri: ::.)i]leatir,s pera essa irn.. conforme segue:

03) Secretari? deSaúde- ars::l :ãtialli Cristina 9ulquin-, Suplentc: léssica Nunes da Costa;

14.2,1. Conr.et:l'i aos re:p,r..": pell ti!f3irz.lc:.' .,.o,ll.rnhill-o fornecimento dos serviços, inclusive observância às
quantidaCes r)rayit!)as a se!'er il'4riii.lãs, rej.jlal os llfo.t:tôs em desacordo com as especificações do edital, bem comq
dirimir as díividai quc sur girtiir ,:o ilscorror iio Icrl1e.j:rlcn:,,.,, Carldo ciência de tudo ao licitante adludicado, conforme art 67
da L€i n. 8.66(,r !)'i.
14.3. Fica rc;ci,.:cr, a fis.irli!::. i 1 iii.!.!to rr r autoililLl. oai; rcsolver todo e qualqucr caso singula4 omisso ou duüdoso
não previsto qii ..Jitii 3 t!Jr , r -r,!,-ii:., se r.iacroric .o1r) o.,lJjcto liciiadu, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modifi câção :le :rantr ãtaçài).
14,4. As rlccrs.es qur' ult:aira:iiir'!,rn a c(,n]petêndâ do fis:al do Município. deverão ser solicitadas formalmente pela
Conh?tada, ii àrrrorCadc airir:;rs,.ativa irncdiatanreni(.:;rrperior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientcs
1,1.S' A Contrêrad;r deve!'a a.lii,i- Jirtecilisdaine[Ie, todcs cs rrrerodos de inspêçào, verificação e coltrole a serem ãdotados
pela fiscâlizaçác, obrigando-:r : forrr|cer-iltt todos os dados, elementos, explicaçôes, esclarecimentos, soluções e
comunicaçôes Ce qile estâ nec:r, lrr e J'.ie f,)iem iulga(cs necessários âo cumprimento do objeto da presente licitação.
14,6. A exisrenciâ e a atlâcão i - i ':t:-i:z:r.iio É:r n3da.e!t!-lrgeni Â responsabilidade única, integral e exclusivâ do fornecedor
contratado, no rlue collcefre r. ,l)i-l| .!J !'{rsnertivô.orir:rta.ão, às implicaçoes próximas e remotas peElnte o Municíplo ou
perante terceiios, do mes|tlo r|: li L-iie :r ocor!'anci? de ialesularidade decorrentes da execução contrânral não implica €m
colTespons;lbili.i;lLte dc i{ii,.r,,,,i ,.. ile sêil. prep..rsr:,s .lievertdo, ainda, o Fornecedor, sem preiuízo das penalidades
previstas, pr{,cedeÍ :lo ress,r: ri,.er:f,r i,reiiiaÍo dos pfêjr:zo\ .lpü.ndos e imputâdos às falhas em suâs atiüdades

cúüsurÁ pÉcrMÂ outNTá_:!,,!s pENÂLlpÂpEs
1S,1. Quem, üonvccado (letrti l :-,, :i .r;to ci;: i,alidrdc da sur p.oposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, eitse;..,: : retal-rlanrelltô (ii ex..ucàú Ce seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato. compc!tir- sc de I]1odo i.idôneo oll ccmeter frâudc fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administr.c3o Piiblita c, ;ei: :iisrrt:le;ritatic xo sisterna dc .adastmmcnto de fornecedor estadual, pelo prazo d€ até Os
(cinco) anos. scll l)l eluí?o d:r , r-:i tl,.ãi D).ei,istes no edita! a |lo .oDl.r.ato e dâs demais comineções legais
15.2. A Admir:rsl'ação poil:'ia .: :,'1... g:rr'.1rtilir a pró'.'i; d.àsa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de Os
(cinco]diasúteisacontâr'd.:.....:oi:Licâ.âo,s:ú1)lejLrÍzo'iàsresponsabilidâdespenalecivil,aplical;asseguintessançôes:
I) advertência -ror'c).i-.a,r sr11. .r: . r,.r'frc:i:ia\ pirl':r.ta: :.il:.s coÍÍiBí\eis;
lI) multa cie C,5Dto (zero fir!!.i-. (:iiico poÍ cento) par' .lia. pelo atraso iniustificado no fornecimento. sobre o valor da
contratâçào iilr .-r'eiar;
III) multa coüPe[satória/ino(riizatoria (ip 5rô (ciuco pol cento) pelo nâo fornecimento do objeto deste Pregãq calcu.lada
sobre o valor relltânescente (ií] ..ittrato;
Iy) mulrà dc o,5Dlo (zero vtl sr.: ! liücu por cento) por dia, pelo descumpriEento de quâIquer cHusulâ ou obrigaÉo
PÍêvi§ta no Edital e nào dis. iDi§àdo nos iÍrcisos aflteíiores, sobre o valor da contrataÉo em desc-umprimento,
cotrtada da comunicaçâo da c.)irtratànte (via internet, correio Ou outro), até Cessar a hadlnplêncla;
V) §uspensào ternporairia d: J-rrt!:ipar de licitação ê impedimento de contratar com a Prêfeltura üunicipal de
TangâÉ da Serrà.llÍT, pelo pràzo de até 02 [dois) anos;
VI) declarâção de ilidoneiLia;e rram licitâ. e contratar com a Administraçâo Pública enqu3nto perdurar€m os
moúms determinantes da pLr,:i à. ou até que se;a promovida a reabilitaçáo, na Íorma da Lei, perante a púpÍia
autorldâde qEe âplicou a penà,,dGde.
vlÍ) âpós o ?0q íYi8ésiino) d,ii ie irsdinrplência, a Âdrniiristração terá direito de reqtsar a execução da conttataÉo,
de acordo conr suà conveniêÍ..:,:r e oportunidade, côrrlunicando à adiudicâtária a perda de interEsse no r€Cebimento
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da Dotâ fiscal,/fatura para pa8..nento do objeto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades pÍevistas leste
Instrumento.
Vtll) a itradimFlência da Corh rt.i.ia, independentemer,te do trauscurso do prazo estipulado nâ alltrea arterloÍ, em
quaisquer dos casos, obser,::i! Li intelesse da Contj-laante ê a conclusâo dos procedimentos admlnlslrÀtfuos
pertinentes, poierá irn plice: ;i :nie -1iàtâ r'escisà o uni lat.'i ál deste ContÍato, com a aplicação das penâlldâdês cabíyeis;
IX) ocorrida e 

'escisão 
pel. i.itiv-J retrccitado, a Cont-"i..- r.e podeú contratar o remarescente medlalte diqrcnsa

de licitação, cora fulcro no r.i l:,):i.dat,ei Federal r!! t,.6aôl'93, observada a ordem de classiÍicaÉo da licitâção e as
mesmas condicõcs ofctccid:s llcla Contratadr, ou âdotar outra medlda lcgal para pÍestaÉo dos serviços ora
contratâdos;
X) quando âpiicadas as riiilras previsr3s, mediante regular processo administrativo, podeÉo elas ser€m
compensadas pelo Departanrc:rto fiDaoceiro da Co!1t|ataÍlte, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos
teÍmos dos arrs, 368 a 380, d: i.e\':e 70.406 /2002 [Código Ciút);
Xt) na impossibilidade de c!)i)rrersaçâe, nos terínos da alinea anterior ou, inexistitrdo pagamento vincetrdo a ser
realizado pela Contratânte íx, ãirrdâ, sendo este ilsuficiente pâm possibiliter a compensaÉo de rralores, a
Contratâdâ será notifi.ad3 ir ,'-.:-ilher aos cofres do Erário a importância nemanescente das multas aplicadas, tro
prazo máxiÍro de 10 (dez.) d!r.: ':ontâCo d2 dat.r do lece'liIllexto, pela Contratada, do comunicado formal da decisão
deffnitiva de aplicaçâo ds p. ir.:i;dilde, se,.n preiuizc dàs demais sa[lçôes lêgals cablveis.
Xtf) As saÍções acintâ dei\:r' r.: i]}der:io .l..r aplicaÍlli clr,lulati!?mente, ou não, de acordo com a gravidade da
lnhação;
XtlI) O valor máxiÍlro dir! :,it:i.r; nãc p(''il?Íi er:ceJêi cur4utativamente, a l0o/o (dez por cênto) do vâlor da
contÍataçãoj
XIV) Nenhumâ paj'te ser::r 1e'i'. rirs:r'el perarte a ontrâ ,relc,s atmsos ocâslonâdos por motivo de força malor ou caso
fortuito.
XV) A multa, aplicada após "{ 'i:il:i:- )iccesso admin:stlatiro, deveÉ ser rêcolh.ida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ouainda,quanCo f(rr o caso ;r, i cibrada judicialrrent€.
XVI) Ás sânçôes preristas nrrt . L,- lUsiJLA sào aurônúr-'ràs e a aplicação de uma não exclui a de outra e Dem impede a
solrÍeposição de oütra. sar'(ô, . i1rêr,is-tas nâ Lei Ferler3l ns 8.666/93, com suas alteraçóês.
XVI[) As penai;i]ades scrâô r,-, .;riiãs, gârrtntido setnpr€ ,: exercicio do direito de defesa, após notificaÉo endcreçada
àContratada,ilssegurando-{i-i.,pr-rzode05(cincojdi:!silteisparamaniÍestaÉo€posteriordecisãodaAutoridade
Superior, nôs !§:'n!os da ici

15.3. As pen;iiriaLlcs prc,,;s1" r.iii :teÍ iiii ca!-êter dc saircão administrativa, consequentemente, a sua aplicação não
exime a empie5i contratâda, !,- Ê).li-.tção d-is e!eirniiis pe.iês . danos que seu ato ve[ha acarretar a Prefeitura Municipa]
de Tangárá da s:i l.â.

15.4. Nas hipr',i"-:s-es de spi e:, .,i. ;, (.e d.r.ri:ien!a,:,tr i:r.,.r,Jssimii, cometimento de haude ou comportamento de modo
inidôneo.alicitartepodeiii:rt.ri,..ilÉ:ri.iosur-6aedjrreniosrJi)íveisdeatribuiçãodestainÍituiçãoedoprevisto[oarL7qda
Lei10.520/ú2.iloaisquerijjss.:,,-:e!airanteprevisaas,quepoderãoseraplicadascumulati\aamente:
15.41. Descias.:llcircir) {,r rn;:l', i., r : i ..1s,) j) l}iore(i:ii}e11tJ se encontre eín fase de julgamento;
15.4.2. Cancclarrr-nto do (oIr..r.. , str :.sta já fstir./cr ass:rraii r pPlcedcndo-sç a paralisação do fornecimento,
15.S. Ás penalic'ades sêrz-io oi-, iai..irriinrente regis(ril,las no Sisrema de Cadastramento Uniflcado de ForBecedores -
SICAF ou no Câcastro de Foi:1i .r:êíjies do Estâdo de Mato Crôsso, e no caso de ficar impedida de licitâr e contrdtaE, a
licitarte dei'erá ser descledrr,iii.ià por igual período, sem preiúzo das multas previstas neste Edltal e das demais
cominações legais.

rt ÂIt(til . .i " o
16.1. Quali:.r: r.i,r,r. ii,,, r:i - I i.i:.:: -:.. f.i'i:i,.-r.:::::'iúbii:aporicráutilizaraAtadeRegistrodePreçosdurante
sua vig.:r, , . . .. :!., .'.r secl etaria luunicipal de Administraçào.
16.2. Cebei;.:. _r'r.. r.,. .r i'...t':...:.'.r-...r.,.r.,. lr:ros ol,s:r'r'edas as condiçõcs nela estabeiccidâs, optar pela
aceitação ... :.r, it,' rr"- ':. :-i.:r, r.l.r.,...'r ..:.i: rllie lti,r prejudique as obrigaçõês presentes e futuras
assumidr! a.-li: ,j . i' '., . :r r-t, . ' .i . :,i r i^-'L:tllics

16.3.Oquari:::,':it!.(ie(1.,, ,. it;,Ji:ir,.l .r.r, !;i1,i )!.!;::ir ê,':(erier, nâ totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item regisii:r,.: a? i,ir .j - :, .l- : Li;.)a DlIr ,, r'--o:ricipio (le Tângará da Serm e órgãos par.ticipaltes,
independeBt. : :r nurtr r l ll- ,: ::ir. r.r ', ._! rir' : r'.:. .iiÉairêm.
16.4. i,l irilr--: :r-rr., "- ..-..-,' ; ..i, ' r..t:j i:fi.oi:tlretência do Secretário de Adminisrração, que,
Su ine n_.
a) que e\isi: a r 'r:r. '.r.r.. : :. t..i_,. ,

b) que rr. r-: i . - I ri - !::-,_1. ie .:.urdo com a iegrslação vigcntc;

16.5. Paa.i iu::irr.ii) Co il.r:r :, - -i.li ii.ri:r ,) ,llíi..r ii' rr..;r clns e-trglncras constantes para o processo de autorização de
adesão devcrá r ll-r ' ,rrrer . .. ..: ai ! llrtor ,'r.,.a.s
a) númerc ô.i -i:, " icu rrr,'cti
b) quanciriaric t. ntr ati:tl.r;
cJ justificeti\.a ,:: ncac::s,'l:rdi.. ..t. ::.i,r- ir t:ii_. ,.,rtrii tll

s
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dJ nonra a r. -. _. :: ,: ., , . . -r. ... ' ': .. r:..:!:ii] : :i:.: de regiilro de preço, para possíveis contatos;
e) qud::i.l
i]caruCe. : . L . . - 

L . i r , . r . . . -.,, i i1 : r-::..:
g) justií:.:ti .. .i:.: l

16.6. Cumprl:r. !. icllüis-i .r,,,.r i !iij..s:i. :-:.. ,!tâ Je iegistro de preços, somente após parecer iurídico
favoÉvela .r.,r--,, , .,.i,ir.ri.r, . ,rL.,p.l ,.r:,. r,:,.r . ;. !: .rrr ie ide:au.
16.7. .{) s":.,. , , . . i, . :'-plillur,i Àlunrcrpal dc lhngam da Serra, por meio
do Setor d. i,.,,i.tc,nc5 jtr.i .,' :i.i; ,'.i;,i.i ii r,.jil:1r--:.ia.l11t.pJv.br cu pelo endereço Avenida Brasil no 2.35l-N,
Bairro Jardi.:r I:-,.r':.r telcÍc, i- ::; jii1 1l'lil.':-111 -::11!.

cr.ifursulÁ DÉctMÂ sÉTtMÂ - üÂs DlspostçÕEs cERArs
17.1. Independente de sua Lr:,ílciici(). .) ei:lal e seus anexos, principalmente a proposta de preço ê os documentos da
proposta e da hahiiitação, á:r! c!:rit;:hs pcL: FORNECEDOR RECTSTRADO no pregão farão parte desta Âta de Registro de
Preços.

17.À Aos casos onLissos apl)c: i -si -á. as denlais iispôsrçôÉ: .onstantes da Lei t.e lo.52o/20o2, do De€Íeto rLs 258/2003 e
da Lei8.6bbl.rJ. e oelnais 0(,i |'r.rs 1,.'i.ci1eisJcsl)erie.
17,2.1. As partes hcam, aind3, i,,lsiiiti:s às seguintes disposi;ões
a) todâs as aiterrçôes que 5e i:::?!Êlrr ocfessárias ser'ào r:egisI!adas por intermédio de lavratura de termo adiüvo à presente
Ata de Registro de l)reços.
b) é vedado caLrcionâr ou rtiir? :r' o coltrato (lecírÍrrôte .lo p.eseflte registro para qualquer operação fi[anceira.

cLíusuLÀ DÉ(:r i!íA 0tTA\',,. : : 1 i l!!Q
18.1. Para r:,r.. i :r.r r ,,.: r:;.i'i, L-',,:::,lrLrjesenle,{tadêRegistrodePreçosserácompetenteoforoda
Comarcà dc'l-., : , r:.l ,1.. :, 

'Eparafinn..:, (,.I lr-,.- .r,'.': ' ,_ :r .: .- :...,,i.! rr\,i3d: a presentc ata dc registro de preços que, lida e
achada corr,)ri,.. I rs.ri i r, ,-.1 lLr'êt_l viai. a: ;g :.1 L:ôt e ioanla, pelos signatáfios deste instrumento e pelas
testem!nh.i1 t: - .r ,rrj:,'!.i r i l, .,, .i ;:r.i. ,,r:r:. i : Íi r l-':r?rtair!'nto dc Licitação.

:i ... ..: t,,21

üqÍ\
crcELLyMARIAltmrlEiFnermsouza

sEcRErÁRr,r r.ruNrÀlÀí DE §{úDE
FLAVIA 9:BEIRA SOUZA ÀBinàdo de Ío'm dsiEat pd FL vraprREnÂso(z

iúAcEDr i:?iróJ22380e $::Xà1111:iff -",*
: - . .' : _í ji -OSPITALÂRES E ONCO

P. M. T. S. / CPL
FI,:-
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ATA DE RTGISTRO DE PREçOS N' 027 IZOZ| - OOS

PREGÃO PRESENCIALNg OI7 /2021- REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 079l2021
VALTDADE: 12 (DOZEI MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE TANGARIí DA SERRÁ com sede na Avenida
Brasil nq 2.351-N- 2e Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nq. 03.788.239/0001-66,
neste ato representâdo pelo Prefeito Municipal, VAND§R ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF 

^e 
432.285.3+1,-20, residente e domiciliado na cidade de

Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmer,te ÓRcÃo cERENCIADoR e a empresa PRó"REMÉDIoS
DIS[. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nq 05.159.591/0001-68, com sede à Rua São

Paulo, Ne 39, Bain"o: Medeiros, Rio Verde-GO, CEP 75-900-036, telefone [64) 30L8-257L/2572 - , e-mail:
prorenediosdf@gmail.com, ileste ato, representada pelo S. Cleidson Godoy de Oliveira, brasileiro, portador do RG

ne 2.042.L73 SSP/Go e do CPF nq 336.737.371-9, dencminada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADo,
resolvem na forma da peia Lei Federal nq 10.520/2002, Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamente,
pela Lei Federal n'A.666/1993, e alteraçóes posteúores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja
minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Mii:lcÍpio de Tangará da Serra que emitiu seu parecex,
conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei nq 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições
seguintes.

cúUsULÁ PRIMEIRÁ - Do oBIET0
1,1. A piêsenre Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREqOS, para i.rtu.a e eventlal AQUISTçÃO DE MEDICAMENTOS,
PÂRÁ UTILIZAçÃO N-O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDÂDES DE SAÚDE, VINCULADOS A SECR.ETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificações !-oE'.iCas no Termo de Referência e demais exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, Co Edital do Pregão ElelIôr.ico \e O17 /2021.

CúUSULA SEGUNDA - DA VINCULACÃO Ao EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termcs do Pregâo Eletrônico para Regisko de Prêços Nc
O17 /2021e seus Anexos, Processo Administrativo ne O79 /zAZi, do qual é parte integrante e complemefltâ4 yinculaldo-
se, ainda, à proposta do rORNECEDOR RTGISTRADO.

CúUSÚLA TERCEIRÁ - DA VIGÊNCH DÂ ÁTÂ
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá ügência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Após cnmpridos os requisitos de publicidade, Ata de Regiskc de Preço, se.á considerado documento únculaüvo,
obrigacional, com características de compromisso para fütura con'.:atação nas condições estabelecidas,

CúUSULA 0UÂRTÂ. Do PREco
4.1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifaq fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o olrieto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ôBus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivcs FCRNECEDORES REGISTRADOS da Atâ serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Est3do de Mato Grosso-TcE, Diáfio Oficial Eleirônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso- ÁMM, no
site www.tângaradaserra. m L euv. bÍ.

cLÁusgLApu[NTA - DA RELACÂ0 pAs EMpREs.{s BENEFTCIÁRIAS E pREcos REGtsTRÁDos
5.1. 0 ORGAO GERENCIADOR adotará a prática de todos os 3tos iecessários ao controle e administração da presente Ata
S.2. Em decorrêociâ das propostas e lances apresentados e hcmciogados no certame licitatório, ficam regishados, para
conh'atações futuras, os preços uniúrios e respectivos fomecedores ciassificacios, conforme abaixo:

s.z. 1. Do{s) PREçO(S) RXGTSTRADO(SJ pOR lrEM{NS}

'ilçtD QTDADE MARCA

ciPRoFLoxAcrNo cLoRrDRÁTo, 2 MG/ML, s0LUçÁ0 INjETÁyÊL- FRÂsCo
OU BOLSA 20O ML

U\ 1.200 ISOFÁRMA/
ISOFARMÁ

34,45

26 cLoNrD[iA cLoRrDRÁTo, 150 MCc/ML,soLUçÃo rN]ETÁVEL AMpoLA
,]MI, UN 4100 CRISTALIA/

CRISTALIA
8,06

5C FITcMENÁDioNA 10MG/ML, soluç.4o iNIETÁVEL. A ípolÀ 0,2 ML. uso
INTRÁVENOSO, IÀ{TRAMUSCULAR OU ORAL

i\ 3.000 CRISTALIA/
CRISTALIA

1,51
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59 HIDRÁLAZINA,20 MC/ML, SOLUçÀO INIETÁVEL, AMPOLÀ 1 ML U\. JOC CRISTALIA/
CRISTALIA

5,36

73 METILERGOMMruNA MALEATO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÀO INIETÁVEL
AMPOLA 1 ML

U\. 3.00ú U. QUIMICA/
U. QUIMICÀ

1,65

1"2 ME"TOPROLOL, SAL SUCCINATO,50 MG, LIBERÁÇ4C CCMTROIÁDA
COMPRIMIDO

U\, PHARLAB,/
PHARIáB

0,64

\26 SULFATO FERR050 25MG/ML XAROPE, 100M1 U\, 2.044 NATULAB/
NATULAB

3,38

129 GLICEROL, 9590, SUPOSITÓRIO PARÁ LACTANTES. APRCX!VÂDAT,{ENTE
7,75C

- ).. 200 BELFAR/
BELFÁR

2,45

CúU§ULA sExTÂ - DO CONTROTE E DAS ALTERÁCOES DE PRECOS

6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7892/2013, durante a vigência da ata, os preços registrados poderão ser reüstos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no nercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
coltidas na
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de clâssificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obseryará a
classifi cação originat,
6.5. Qualdo o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fomecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iustiÊcati\ra
aceiúvel;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, nâ hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

6.8. O cancelameDto de registros nas hipóteses preüstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciador;
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6,9. O cancelameoto do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maion
que prejudique o cumprimento da ata, devidamelte comprovados e justiJicados:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor,

6.10. A revisão será precedida de pesquisa pré!'ia no mercado fornecedot tranco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rereitar o pedido.
6.11. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dcs preços ou câncelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior deüdamente justificado I1o processo.
6.11.1. O prazo para análise e julgamelto de eventual pedido de reüsão de preços, serão contados da data do protocolo e
ertregâ completa da documentação comprobatória pela ccntratada. Até a decisão final da Administração Mudcipal, o
fornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço regist:ado em ügor.
6.11.2. A r€cusa injüstificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados denÍo do prâzo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabeiecidas.
6.12. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico ânancêiro, procederá à reüsão dos valores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgão Gerenciador, a seu crltéío
poderá cancelaf, total ou parcialmente, a Atâ de Regisúo de Preços.
6.14. o orgão Gerenciador poderá, desde que seia conveniente aos iDteresses da administraçáo, cancelaB totat ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor recursos, ou a
indenizaçôes.
6.15, As alterações decorrentes da revisão dos preços seráo publicadas no DÉrio Oficial dos Municípios.
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cúusurÁ SÉTIMA DA REvocAcÃo g Do cÂNcELÀMENTo Do REctsrRo DE pREÇos

7.1. O FORNECÊDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. A reyogação do seu regisrro poderá ser:
7,2.L. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quar:do compro!ãr estar impossibilitado de cumprir as exigê[cias
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciati!â do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR R.EGISTRÁDO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles

praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRÁDO perder quaiquer condição de habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
c] por razões de interesse público, devidamente motivadas e iusüficadas;
d) o FORNECEDOR RIGISTRADO não cumprir as ob gações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não comparecer ou se rec sâr â retirai, no prazo estabelecido, as solicitações

decorrentes da Atâ de Registro de Preços;
fJ caracterizada qualquer hipótese de i.lexecução rctal ou parcial das condiçôes estabelecidas na Atâ de Regisho de Preços

ou nas solicitações dela de€orre[tes.

7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir âs condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se to.narem superiores aos praücados no mercado;
cJ houver razôes de interesse público.

7.3.1. O cancelâmento de registro, nas hipóteses preüstas, assegLirados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do óRGÃo cERENclADoR.
7,3.2, O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá solicitar o carcelanento do seu regisho de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçâo contratual, decorrentes de caso forfuito ou de força maior
devidamente aomprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o óROiO GERENCIADOR faú o dêüdo apostilamento na
Ata de Regislro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

-DAD DE
8,1. A presente Ata será divuigada no portal da internet wwwú(ngaradaserm,mLgowbr,

cúUsUIÁ NoNA - DÁs 0BRIGACõEs Do ÓRGÃo GERENCIADoR
9.1. São ob gações do órgão gerenciador:
9,1.1. Gereuciar a Ata de Registro de Preços;
9,1.2. Prestat por meio Ce seu representante, as informaçôes necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relaüvos à execução da ata, ern especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos
produtos, à exigência de condiçôes esr-abelecidas no Edital e à prcposta de apiicacão de sanções;
9,1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estâbelecidas na ata, no instrumento convocatório e sêus a[exos;
9.1,5. Efetúar os pagamentos deüdos nas condições estabeiecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1,6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vartajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praücados peio mercado;
9.1'7, Con<iuzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçôes dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pâctuado na Àta de Registro de Preços;
9,1.8. Fiscalizar o cumprimento das ottrigações assumidas pela Fornecedora Regishada;
9,1.9, A fiscaiização exercida pelo Órgão Gerenciador nâo excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registr:ado
pela completa e perfeita execuçâo da Ata de Registro de Preços.

cúusulA DÉcrMA - pAs oBRrGAcÕEs Do FoRNEcEDoR REGrsrRÂDo
10.1. Consütuem obrigaçôes do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contratação:
1O.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagêns,
seguros, impostos, taxas, tarifas, eBcargos sociais e tmbalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimeoto dos produtos pelo FORNECEDOR REcISTRADO.
10.1,2 Fomecer os medicamentos, obleto da presente iicitação solicitados, em estrita conformidade com as disposições
e especificações do editai da licitação, de acordo com o te.mo de referência, proposta de preços apresentada.
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10.1.3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e
na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica eo discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições esüpuladas no Edital.
10.1,4. Pmceder à enEega do obieto do edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos I, do Edital,
10,1.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamente, após o pedido de fomecimento, os
moüvos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigaçôes de natureza fiscal,
comercial, úabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resultante do fornecimento do objeto destâ licitação.
10.1,7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriedâ, e em perfeitâs condições de
armazenamento e uso, que protêiam de intempéries, de forma que garanta â suâ integridâde e não seiem danificados
durante as operações de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislação úgente, sob pena dê não
recebimento dos mesmos.
10.1,8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos. comprometendo-se a reparal corrigiE remover, reconsfui!
ou substituiq às suas expensas, no total ou em parte, os meciicamentos que não atendâm o padrão de qualidade exigido
ou em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes do forflecimento, contâdos da nodficação que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Manter, durante a ügência da ata e/ou contrato, as condições de habilitação exigidas no EditâI,
1O.1.10. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuÉo do obieto do confato;
10.1,11. Atender aos chamados do CONTRAIANTÊ, visancio efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução dc objeto do contrato;
10.1.12, Não subcontratar o obieto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contntant€, o qual,
caso haia, será dado por escritoi
10.1.13. Promover por sua contâ, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se lulgar exposta em üsta
das responsabilidades que^lhe cabem lra execuÉo do obieto do edital;
10.1.14. Acatar a fiscalização do objeto contratado, reaiizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1.15. RespondeÍ, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRAfANTE, ou
ainda a rerceiros, na execução do fornecimento objeto da licitaçào, nâo sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalizâção ou acompanhamento pelo CONTR.ATÁNTE, conforme disposto no arL
7O,daLei,* 8.666/93;
10.1,16. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos
medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisições;
10.1.17, Cumprir todas as demais obrigaçôes impostas pelo edital e seus anexos.

CúUSUIÁ DÉCIMÁ PRIMEIRA - DÁs coNDIçÓEs DE FoRNECIMENT0. Dos LocAIs E PRÂzo DE ENTREGA
11.1, O obieto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem apllcades durante 12 (doze)
meses; assim, não poderão ser executados em uma únicâ parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender a§
quantidades esripuladas nos pedidos parciais/requisiçôes emitidas pelo Órgão solicitante.
11.2. A licitante ../encedora deverá fornecer o objeto ern estrita conformidade com disposições e especiffcaçôes do editat da
licitação, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos medicamentos, registrados na ARP-Ata de Reglstros de Preços, que deverá estãr
deüdamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empelho ou ainda
Âutorização de Fornecimento específico a critério da Administração.
11.4. A ernpresa ve:rcedora deverá entregar os medicamentos medrante Notâ de Empenho e requisição do comprds, pêlo
peúodo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;
11'S. A entrega dos medicâmentos, seÉ de forma parcelada, na medida da necessidadg a Secretaria de Saúde, aFavés de
servidores preúamente autorizados, farâo as solicitações dos produtos junto à coltratada, mediante formulário púprio de
Ordem de i:ornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado responsável.
11.6. A contratãda deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada, no prazo
máximo de 10 {dez) dias, contados do recebimento da requisição e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, deüdamente justificado pelo licitânte/contratado e acatado pela ADMINISTRAçÁO MUNICIPAL.
11'6.1. Caso não seja etttivada a enrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
para o fornecimento do obieto.
11.7. Os medicamentos solicitados deverão ser enregues na CÂF - CENTRÂL DE ABASTECIMENTO FARMÂCÊUTICO,
localizado na Av. Brasil n! 2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do
encarregado do Setor, em conformidade com § 8', do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
terá o prazo de até 03 {três) úteis dias para aceitar os materiais.
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11.8. A CONTRATADA del,erá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quanddade total solicltada,
descrita no empenho.
11.9. Todo o medicamento fo.necido deverá estar acondicionado em embalage[s apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e u§o, de forma que garanta a sua integridade e não seiam danificados durante as operaçôes de transpoÉe,
carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, podendo, os medicamentos serem devolúdos sem quaisquer
ônus ao municipio, caso as exigências não sejam atendidas.
11.10. Os medicamentos ofertâdos, deverão apresentar regisiro na ANVISA/Mlnistédo da Saúde; assim como certiÊcado
do INMETRo, quando for o caso;

11.10.1. No ato da entrega, os medicámentos a serem fornecidos, deverão possuir RÊdstro no Mitrlstérlo dâ Srúdâ qm
será coúerido peto Íespon§ávêl da CAF- CENTRÂL DE ÁBASTECTMENTO FARMÁCÊUTICO,
1L10.1, Os medicam€ntos que náo possuírem os referidos registÍos e/ou certificados nâo seÉo IlcGbldo& c a
empÊsa s€rá desdassifrcada para o respectlvo ltem, sendo convocada a s€gurda colocada,
1í-10.2. Â empr€sâ é responsável por certificar-se que â mârcâ rêglstrâda êm sua pmposta atende'as êspcdica{lkt3
.lo edttal Os medicaEêntos em desacordo, não serão recebldos p€lo CAF - CENTRâL DE ÂBASTBCIIiEIITÍ,
FÀR ÁCÊOTTCO.
11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PRoIB!DA VENDÂ AO COMÉRCIO': conforme RDC ne 77/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
28L4/1998.
11.12. A frase "EMBÁI-AGEM HOSPITAL/IR' é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8e, § 6! da R.DC nr
71/09 dã ANVISÀ é permitido incluir as demais informaçôes previstas para a embalagem secundária na embalagem
primáca" desde que não preiudiquem a legibilidade das informações obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deverão ser entregues sepa.ados por lotes, data de validade e fabrlcantê, com seus respectivos
impressos na nola fiscal.
11,14. O pmzo de !ãlidade dos medicamentos, quando da entrega peio fornecedor à unidade contratânte, deverá ser de Do
mlnimo,01 (um) ano. Os casos excepcionais serão analisados após aviso préúo;
11.15. A co[tratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiêrciâs técnicas, a§sim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os rôedicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Códtgo de Dêfesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos úcios de qüalidade ou quantidade que os tornear :mpróprios ou inadequados ao uso a que se destüram ou lhes
diminuam o ralor, conforme diploma iegal.
11.17. A responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitados ficará a cargo do responsável da CAI - CENTRAL
DE ÂEASTECIMENTO FARMACÊUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18. No ato da entrega, os medicamentos serâo analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazeÍ(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(sl, à contratada.
11.19, Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparâl corrigir, removel reconstrui! ou substituir;
os produtos enEegues e não aceitos pelo Contratanre, em funçâo ia existência de irregularidades, incorreções, resultantes do
fornecimento, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contntante, sem o
que será convocada a segunda classificada, sem preiuÍzo da aplicação das sançôes preústâs nos artigos 86 a 88 da Lei
8,666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidorl
11.20. O recebimelto e a aceitação do objeto deste pregâo, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas neste Termo de Referência anexo l, e será obsen,ado no que coubeç as disposições da Lei Federat ne
8.666/93 e suas alteraçôes
11.21. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preçc. ã CONTRÁTÂNTE não será obrigada a firmar as conkatações
que dela poderá adür, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de ccndições.
11.22. o município reserra-se o direito de aEliaÍ; a qualquer momento, a qualidade dos medtcamentos fomectdos peta
Iicitante vencedorÀ, a fim de eüdenciar o cumprimento das exigências da Áta, podendo, quando necessádo, sollcttar
documentos comprobatorios para fins de yerificação.

CúUSULÁ DÉCIMÁ SEGUNDA - DA§ CONDICÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO
12.1. O obieto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Adminisração, através do Encarregado do
Almoxa fado Central do municlpio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtot o qual deverá atestar
seu recebimento.
12.1.1, O objeto será recebido da seguinte forma:
a) Proúsoriamente, no ato da entrega por Servido4 ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificaçôes, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;
b) Definiti mente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, ,,atesto,,na nota fiscal/fatura,

depois de compÍoyada a adequação aos termos contratuais -ô êfer!ção do direito ao pagamento.

12.2. O Íecebimentc e a aceitação do obieto destâ licitação, estào condicionâdos ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas no Termo de Referência (Anexo ll] e obedecerão ao disposto no Art, 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
n.e 8.666/93, uo clue Ihes for aplicável.

CLEIDSON bi4drbf.
GODOY DE O'Mt D:

OLIVEIRAJ-3 ,

::-.t -,- .:. '

h§



ESTADO DE MATO GROSSO
PR-EFEITURÁ MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SecÍetâria Municipal de Ádministraçâo
Departâmento de Licitações e Co[tratos

PM.T.S, /CPL
FL:-

Rubrica:-

12.3. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituÍdos ou complementados, às expensas da CONTRÂTADA, sem que isto lhe agregue direito ao recetrimento de
adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Ediiei, não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTR.ADO
quanto aos vicios ocultos, ou seja, só maniiestados qualdo da s'ra rormal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do ConsuBidor (Lei ne 8-078,/90J;
12.5, A co[tratante indicârá servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em.egistro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, detêminando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

CúUSULA DÉCIMÁ TERCEIRA _ DA FoRMA DE PAGÁMENTO
13,1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagará a CONTR.ATANTE à
CONTRÂTADA o valor.onstante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13,2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura deüdamerte atestada
por servidor responsável da CONTRÀTANTE, acompanhada da certidâo Degativa de débitos relativos aos Eibutos
federais e à divida ativa da união e Contribuições Preúdenciáriâs [PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaÉo iunto ao FGTS e certidão negaüva de débitos habalhistas (CNDT), no prazo de âté 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13.2.1, Os pagamentos serão creditados em favor da Contratada, oor meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efeüvado o
crédito.
13,3. Na ocorrência de reieição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subiteE
anterior passará a ser contâdo a partir da dâta da sua reapresentação,
13.4. Á Cont"atada deveÉ, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNP| idênüco ao âpresentado para fiIrs de
habilitação no certame e consequentemente lançado no insEumento contãtual

cúusulA DÉctMA oUARTA - DA FISCALIZACÂo E GERENCIAMENTo DÂ coNTRÁTAcÂo
14.1, A fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá respectivâmente à Secretaria Municipal de Administação e
demais Secretarias requisitantes, que deter_minará o que for neaessário para regularizar faltâs ou defeitos, nos termos do art
67 daLeirf 8.565/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTLATÁDA, serão designados seryidores de cada Secretaria,
ordenadoaa da despesa, formalmente nomeados para esse f;n:, coníorme segue:

03) Sêcretâria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim. Suplente: Jéssica Nunes da Costâ;

14,2,1. Coúpetilá aos responsáveis pela fiscalização acon:anhar o fornecimento dos serviços. indusive observâ[cia às
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtcs em desacordo com as especificações do edital, bem como,
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dandô ciência de rúdo ao licitante adiudicado, conforme art. 67
daLei Í.8.666 /93.
14.3. Fica reservado à fiscal,zação, o direito e a autoridade para resoiver todo e qualquer caso singula[ omisso ou duvidoso
não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modifi caçâo na contratação.
14.4. As decisôes que ultrapassarem a competêlcia do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Coltratada, à autoridade admiüistrativa imediataEente supedcr ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes-
14.5. A contratada deverá aceitat antecipadamente, tcdos os nétodos Ce inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalizaçâo, ob gando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos soluções e
comunicações Ce que esta necessitar e que forem juigados necessá.ios ao cumprimelto do objeto da presente licitação.
14.6. Á existência e a atuação da fiscâlização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
contratâdo, no que concerne ao obieto da respectiva contratação, às impiicações próximâs e remotas perante o MunicÍpio ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual tlão implica em
correspoosabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fôrnecedol sem prejuízo das penalidades
preústas, proceder ao ressarcimento imediato dos preiuízos apurados e imputados às falhas em suas atiüdades-

cLiU§ULÂ DÉCIMA oUINTA - DÁs PENALIDADES
15.1. Quem, co[vocado dentro do prâzo de vaiidade da sua Dropôsta, deixar de entregar ou apresentar documentãção Êlsa
exigida para o certame, ensejar o retardamenlo da execução de seu objeto, Dâo manüver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública e, será descredenciado no sistema de câiastramentc de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no cor,ffâto e das demais cominações legais_
15.2. A 'Administreçãc poderá ainda, garanütla a prévia defes;r ,:ia Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar dã sua noüficação, sem prejuízo das responsabilidades penal e ciül, aplicat as seguintes sanções:
I) advertênciâ por escrito sempre que verificadas pequenas tàllas ccrigíveis;
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ID multa de O,5olo (zero vírgula clnco por c€nto) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contratação em atraso;
nD multa compensatória/indenizatória de 50/o (cinco por cento) pelo nâo fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valor remanescente do contrato;
w) multa de 0,5olo (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelo descumpÍlmento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
pr€vista uo Edital e rão discriminado nos incisos anter;o.es, sobre o valor da contÍatação em descumpÍlmento,
contada da comunicação da contrata[te (via i[ternet, correio ou outro), até c€ssar a inadimplênciai
v) suspensão tempoÉria de participar de licitaçâo e impedimento de contratar com a Pr€feitura Municipal de
Iârganá da Serra-ML pelo prazo de até 02 (dois) anos,
V0 declaração de inidonêidade para licitar e contratar com a Administràçâo Pública enquanto pêrdutü€m os
motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação, na fotma da Lel, peBnt€ a púpria
autorldade que aplicou a penalldade.
VIo após o zoe (vigésimo) dia de inadimplência, a Âdministração teÉ direito de recusar a execuÉo da coEEatâÉo,
de acordo com sua conveniência e opoúrnidade, comunicando à adiudicatária a perda de iuterrsse no receblmelto
da nota fiscal/fatura parô pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicâção das penalidades prevlstas neste
Itrslrumento.
VIII) a illadimplência da Contratada, independentementê do traoscurso do prazo estipulado na allnea anterloB etr
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante ê a conclusão dos procedlmentos admlnistrativos
pertinentes, podeÉ implicar a imediata rescisâo ullilateral deste Contrato, coE a apllcaÉo das penalidades cabíveis;
lX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratantê podeÉ contratar o remanescente mediante dispensa
de licitaçào, com fuicro no ârt. 24, xl, da Lei Federal no 8.666/93, obsêrrrâda a ordem de classlffcâÉo da ltcltação e es
Eesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medlda lêgal pare prestaÉo dos seMços ora
contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administÍativo, podeÉo elas seI€m
compensadas pelo Depaitamento Financeiro da Contrâtante, por ocaslâo do pagâmênto dos yâIores devldo§ rtos
termo§ dos arts, 368 a 380, da Lei nq 10.406/2002 (Código Civil);
XI) ra impossibilidade de compensação, nos tennos da âlínea anterior ou, inêxistindo pegemêrto úncendo a sêr
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compeusação de yalor€s, a
Contratada seú Eotifrcada a Íecolher aos cofres do EÉrio a importância remanescente das multas aplicada§, no
prazo máximo de 10 [dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da declsão
definiti de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sançôes legais cabÍvels.
XIf) Âs saDções acima descritas poderão ser aplicadas cumulaüvamente, ou não, de acordo com a gravidade da
inft-ação;
)(IID O Íntor máximo das multas não podeÉ excedet cumulativamente, a 10qb (dez por cento) do yalor da
conhataÉo;
XIV, NeDLuma paite será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por modvo de força maior ou caso
fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrâtivo, deve.á ser recolhida no prazo márdmo de 10 (dez) dlâs,
ou aitrda, quando for o caso, seÉ cobrada iudicialmente.
XVt) Âs sanções pr€vistas nesta CúUSULÂ sâo autônomas e a aplicâção de uma nâo exclui a de outra e nem lmpedê a
sobr€posiÉo de outras sanções previstas na Lei Federal ne 8.6ó6/93, com suas alteraçôes.
XVIÍ) As penalidades seráo aplicadas, garântido sempre o exercício do dlrelto de defesa, após notificação endercçâda
à Cont!'atada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade
Superioc nos termos da lei,

15.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sançãc adminisúatiya, consequentemente, a sua aplicação não
exime a empresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangara ria Serra.
15.4. Nas hipóteses de apreseltaçâo de documentação inverossrmil, cometimento de fuaude ou comportamento de modo
inidôneo, a Iicitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do preüsto no arl 7o da
Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulati meflte:
15.41, Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se e:Tcontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinacia, procedenclo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. As petralidades serão olrrigatoriamente reglstradas no Sistema de Cadastramento Unilcado de Fornecedorcs.
SICÁF ou no Cadastro de Fornecedorês do Estado de Mato crosso, e no caso de ficar lmpêdida de licitar e confataÍ, a
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem pre,uízo das multas prevlstas neste Edital e das demais
cominações legais,

CLÁUSUIÁ DÉCIMA sExTA - DA ADEsÂo À ATA DE REGIsTRo DE PREcos
16.1. Qualquer órgão ou ertidade integrante da Adminisüação Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
suaügência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de Ádministração.
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16.2, Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obsewadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitacão ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
assumidas com o município de Talgará da Serra e órgãos pafticipantes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, nâ totalidade, ao dobro do qua[titativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o município de Tangará da Serra e órgãos participaltes,
independente do número de órgãos não partieipantes que âde:irem.
16.4, O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secreúrio de Administrâção, que,
somente autorizará edesões que obedeçam os seguintes requisrtos:
aJ que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessáiias Ce acordo com a legislação ügentej

16,5- Para instrução do pedido de que trata a alinea "b", além das exigências constantes para o processo de autorização de
adesão deverá ainda, conter âs seguintes informações:
a) número da atâ e seu objeto;
b) quarüdade contratada:
cJ iustificaüva da necessidade de contratação do item solicitadc;
d) nome cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na .eferlda âta;

0 cãrta de concordância do fomecedor ou prestador do serviço;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processc de adesã. à Ata de registao de preços, somente após parecer jurídico
favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesâo.
16.7. Às sclicitaçôes deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerelciador, Prefeitura Municipal dê Tangará da Serra, por meio
do Setor de Licitações através do e-mail licitacao(atangaradaserra,mt.gov,br ou pelo endereço Avenida Brasil ne 2.351-N,
Bairro iardim Europa, telefones: (651 3 311-4AZO /3311-4A09.

CúUSULA DÉCIMA sÉTIMA . DAs DIsPosIcÕEs GERAIS
17.1. lndependente de sua transcrição, o edital e seus anexos, p ncipalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação, apresentadas pelo FORNECEDOR RXGI§TRADO no pregão farão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2, Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei n.e 1-0.520/2002, do Decreto n.a 258/2003 e
da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17,2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavrafura de termo âdiüvo à presente
Atâ de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o conüato decolrente do presênte registro para qualquer operação financeira.

CúUSULA DÉCIMÁ otTAvA . Do FoRo
18.1, Para dirimi[ na esfera judicial, as questôes o.iundas da piesente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará da Serra-MT
E pâra firmeza e como prova de assim haverem, enire si, ajustnCo, foi lawada a presente ata de registro de preços que, lida e
achada conforme, é assilada em 03 (três] vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma üa nc Depa!-tamento de Licitaçâo.

Tangará da Serra-lII 1B de Maio de 2021.

GTCELLY lIIARIÁ
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_ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" O27 /2821 - A06
PR,EGÃO PRESENCIALNg OL7 /2021- REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 079 /2021
VALTDÁDE: 12 (DOZEJ MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O Mü.iiCiPlO DE TANGARJí DA SERRÂ com sede na Avenida
Brasil na 2.351-N- 2a Piso- Jd. Europa- Tangará da ScIra-\{T, i:ls:ritc no CNPJ/MF sob o ne. 03-7 88.239 /0007-66,
neste atc representado pelo Prefeitc l"liricipai, '/.lltIDER ÂLBEETO ll{.{§SON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/i"i l . aP[.r/lii ,,:. 432.235.]4i-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangar.á Ca Serra-MT doravalile deno,:']:r-ii.) ) . r--: F : =s r.r, E r': ! - (:Rü.'.,, t:eRENCIADOR e a empresa CIAMED -
DISTRTBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, insc.itâ qo CNPJ scb o ne 05.782.733/O001-49, com sede na Rua
Sever'r-rc A,.rgusto Pretto, 560, Sart! .qrtro C3?: 95!1600i1o-Encantador/Rs - Fone [51J 3751-9300 e-mail:
cia!ned@ciãmedrs.com.br/u,w!!..iâ rxe;i.:or:,.hr., :êr.€ êli. r11:resentadc pelâ Sr3. Renata Casagrande Galiotto,
brasik,ir:,,:eSresentante legal, Fliliirirr-a :,: iéduia ie iclentdade RG n': 8043627945, inscritâ Do CPF/MF sob o
ne 488.351.100-68, denominada simpiesmente FOlil'jECEDal{ REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal nq LA-52012002, Decreto ltlunicipai t1e 258/:':í:1 3. j,r'cs;iiariâmeÊte, pela Lei Federâl n" 8-666 /1993, e
alterações posteriores, fimlar e pr€serte ATÀ DE L!i-jÍSTRO :1: 3REÇCS, cuja minutâ foi exâminada pela
Procuracloria Geral do Município :le Tangaiá. da Sei!'a, (,..1,1 et:rrh',-, ser,! parecel conforme o parágrafo único do
artigo 38. da Lei na A.666/93, e ai:da Ír:e.iialit3 1s :l i'-,.-:r!.s r ..r.ll{.ô?! seguintes-

Ct,Á.J§]iÍ,Á PETMEIRÂ - DO OEIETO
1.1. {;i;rssr}r3 Ata tem pol objeto :) RECISTRO DE PREÇOS,;a]'a ii;ura e e"in'.uâl AQUISIÇAO DE I}IEDICAMENTOS,
PARA UTILIZÂÇÃO NO ATENDII{EIITO DOs PACIEI{TE: DAS T]NI,}-{I,1ES DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETÀRIA
MUx-tlllP.4L DE SÂÚDE, coni.rr)e es:écrfi-'?iõei ic:!;d:s rc 'ier:-'ro de Referência e demâis exigênciâs
estab.lc.idê.s ncstc Edital c scus ?uc\o., Llô --d:ral do Pl egã r Llet.ôxlao tl1 Al7 12021.

cLÁUsUiÁ SECUNDÁ - DÁ VINCULÂCÃ0 Áo EDIT.AI.
2,1, Este instrumento guarda inreila conformidâ.:. ccm i: 1..;..! .is P.egão Eletrônico para Registro de PrEços Ne
Ol7/2021e seus Anexos, Prqcesso Ádministratilro Íre O-i9/2$2\, ii. iir.1i é pri-€ iiltcgrante e complementât vinculando-
se, â;nCâ, à ploposta do FORNECEDOR REGISTR{Dú.

cúustut.{ TIRCEIRA - D.{ vtGÊNCi4 }.q É.r-à
3.1. :: : r::'r-: : :',:t de RegisLi'o :i. . -'aiJ i!r'à . :::r.j: r,. ij ,.:1.2a) ,-rtJ:s r.. l.rr-:.,'i: daia <ie sua assiilâturâ.
3..1. . :l--irlos os r.qr.i"i .. e .,.i r':.;.,, oc,rtL\:.!.i'i r...., ,

ct,]':;r.i,j:rzl....FlaaaacterÍslicasrli . r::i.lr:1-:. .':l-:,,:-:. .':..'._, I - ,. t.tr.i,rr..alal.eleciLas.

CLAUSiií,Á O i,JARTA. DO PRECO
4,1, No preço contratado iá se encontram corirputados tod3s os ilnpcstos, tarifas, ftetes e demais despesas que, direta
ou indirêtaEente tenham relaçâo com o rb:€tc deste cg&tratc, iseptânCo â CONTRÂTÁNTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4,2. Cs preços registrados e a indiceiio ids r.sÊ'-'.t:'lis icaÀ!i:-{:i?-is ltEíljTPjDOS da Áta serão putlicados no DÍário
Oficiel l. aontas do Estado de lr{ato Grossr-Tcl: llrá.ic Oii.itri !,c,.r'í,ri,:.) Ccs iÍunicipics do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site 1,!&'iÁr'-tâ ngâradaserra.mt.gov. b í.

clÁijsii;-ÀguINTA - DA RELACÀG pÁs Eiúi,REs,4s BENEFTCiÁE!Ás Ê pRscos REcls-rRÂpos
5.L. u iIRGAO GERENCIADOR adotara a prálica iic todos os âi.rs ne.ejiàiios âo c.irtroic e administração da presenteAta,
5,2. ,ifi: dccorrência das propostas e iaices ap.esentados l: Icml.logaios i)o cerlame iicitatório, ficam regisÍados, para
contratiçôes lutums, os preços unitários e .espectir,05 icrnece."ires aiassiiicaCos, confoime abaixo:
5.2. 1. DO{Sl PREçO{S) REGTSTRADo(S) pOR rTEM(NS}

.r:lt:Li:

irú0 AEROLIN,/
CLÀXÔ

8,40

CLÀUSULIT SEXTA - DO CONTROLE E DÁS AA'ERACOES DE PF.ECOS
6.1, C.riríorixe o Decreto Federal n' 7892,/:!113. iiu;:l::e a,,igêr::a L_:r rtL oJ oreços registrados poderão ser revistos em
deaôü':ncjã ic cventual reduçào ali:s pl'êÇor pi:iti.3.los i.r rt,-ia:lii,.r:r.r.:: ià:o qire eieve o custo dôs produtos ou bens
regis:rados. câbendo ao órgão güarciâdor_ prrnii\rer_ ãs 1ag:aiacaes jit:tc ââs tb.necedores, observadas as disDosiçôes

inciso ll rl1.:r

1 ru,_

§
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R,Jbricê:-

6.2. r]ira::r' o preço registredo i'-'ar'lâi-sa süÊa!-:,.1i :a p!-rf.: ,,iir:.i,i.) i.; i-erraC.-r ;)or motivo suDerveniente, o órgão
gefe:ra :i.): a;llvocalá os tornecell,_ ii -rr.r-.r .i-,, -1f: l- .. ,i ,'::li:ri)a_i'llcaespaaticadospelomeacado,
6.3. t-', í.ifi.e.edores que Dão ac.:iaiell iedlzri sê.:s Êi--t.i i-.! l.:.il..ei ):.tl.adcs peio mercado serão liberados do
con)pi.tiLt jso ;ssumido, sem apliíj.ri.it de liÊi-,.1-.i je.
6.4, Á o:'lelr Ce c)assificação iios icinece,iries iruc a.!' :.rcrl r: llzir sr.'rs Dlecos aos r.alores de mercado observará a

classiíicaçio oliginal,
6.S,Q.r.rr.JoupreuodctncrcrduLurnJ,'se{uos,',ü''iusp.'c.r-:...i1_..'r.r.ur',:",.iedornàúpuderrumprirocompromisso,
o órgã() g..ien.iador podcrá;
a) iibcrai o ibrDecedor do comprcr,r:s: -ra:r.l. cl rj. -:: - r r:- cioi a r!_iies do pedido de forneciincntc, e sem
aplicâção de pcnaiidade se confirlna:lil a 'r'eritci,f::d e Cas t-ic:iirtj e .ari::!'*: 'ilrnfes apresettados;
bJcon!'ncãiosCcrnaisfornecedoressâr'a:isi.!,i., -{url -ii:ij:_..: ::::..ii:: --."' ai.'

6,6. N:c i3',erdo êxito nas nego.i:.ôes o ór_'.ic g:ireial:L_.ar aiér'r-.r'é. lra-'êder' à revogação da ata ale registro de preços,
adot?nio ?s arcalidas cabiveis parê. nilterjçào Ca .rrii'3t3;:r rlia::: .'2,rt.tias:1.

6.7. C re8!sirô do fornecedor será .r.i:!aala.:1a :ir : aiao

a) Casa,r:r:;-.rj. as condiçõcs da ata .lr r'J!isiaa ir.= iri'.ros;
b] úio ie:ir,:. a notâ de eúpenhl-- .:ir r;1s:a:..:,.ra:ra'j eqiri-r: e:iaa i-1,_ :rrrrzc esi:beieliaio pela Administrâção, sem iusüficati!,a
aceitável;
cJ não aagitai aeduzir o seu paeço relis!aâd.,, l:. h!riitsse d..sie s: il.tr:ir sL,.eiia. àçveiss praticados no mercadoj

6,8. i, '::rceianento de registros iri:: l-iJot:!.r. ,rre;.,i:'::: ::. j r., -.:.".i i-rr:1,irljz.iô r)o. despacho do órgão gerenciador,
asspr:::'.'J ..,, ôItraditório e a r,:,1r;..,i.:....r.
6.9, O cên,:c:;rncnto do r-egistro de pr_.:ços po:leri o:.r :.r. :r:i- :i:i.:, :-'j.:.1..i.;ri.. je;o.rente de cÀso fortuito ou fo.çã maior,
que Diilralique o cumprimento Ll;1 .ii: ileYicaErslri..,rfljri.:;i::rr:rs:;lii::.lar::
a) p{rr ' :i7:o dc jrtcl csse públictr;
bl a i.:,rir:...io àrnecedon

6,10. Â i'er1são será precedida dc prsquisa próvia nu nr,'rc:dr tr,r'necedol banco r.ie dados, índices ou tabelas oficiais efou
ouffos meros disponíveis para levanlamento das condições {e neicado, envolvendo todos os elementos pâra fins de gmduar a
justâ reÍnLrncÍação do seftiço ou fornecimento e Do embasafler:fo iiÃ .iêcisàr tie deferir ou reieitar o pedido.
6.11. O Orgào Gerenciador deverá decldii sobÍe a ier.isãô d.. !:i ei.;s orl .Ànceiamento do preço registmdo no prazo máximo
de 'l i [(:Lr Inzc) diàs riteis, salvo mori.. cc i4.ra rrrai:.i !]cr':d,1r]'rcr re jrs'i,ir ,1..io iu trioccsso,
6.11.1. O prazo paÊ análise e iuigamenti) de eve.tt'.lel ilêdido de revrsão Ce preços, serão contados da datâ do protocolo e
entrcgâ completa da documentaçâo .ô.lprcir3tdria pe.ã .ontrrlÀ:À .{Lê a Cecisão tinai da Adrninistração Municipal, o
forneaimento (lo obieto solicitado pela iieil reqrrisirarre, rievcii ocoi.e. r L1a:ns l:ierte, peio preço registrado em ügor.
6,11.2, A iecusâ injüstificada dâ benefi.iá.i?. da iiia, em t,llnec.ircr cs p.oú:rto-s soiicitâdos deotro do prazo estabeiecido no
edita!, enseiârá â aplicação das penalidâdes legãlnlente êstabele:idas.
6.12..4 r'\clministrãção, reconhecetid., o Cesequilíiliic ecolrôril.i) iirlêr.eiro proceoeráà reúsâo dos valores pâctuados-
6,13, Na hipótese da treneficiária não eiirtuar a adequação dos pi'cços aos dc r:rercado, o Órgão Gerenciador, a seu critério
poderá c?lcelaç total ou parcialment€, a Ata de Registro de Preços.
6.14. C O.gão Gerenciador pôdeú, desdê que seiâ conveiri€nte aos interesses da adminish-ação, câ.cela{, total ou
pârciêlmente, a Áta de Regisho de Preços, serr1 que cor. isso, e. berêIciár'iâ tênha di-reito a interpor recursos, ou a
indenizacões,
ó.15, As âlterações decorrentes da reyisão dcs iireç§s set.àô pi.lrii.â{iâs rrc Diáiio Oficial dos Municípios

cL.ÁU§Ui-A sÉTIMA DA REVOGÁC-j.O â pLr L.4.\rCÊl-ÂHiIIqg!_Ê.EÍ,S:i:a' pi=f_i.Eio§
7.1. {-1 IC'Rj'JECEDOR REGISTRÂDO tr..ie:,: 'r3i : s:,,r r'.!i::...-,- aer irr:...j -evirtadc Da Atâ, por intermédio dê processo
aC*-ttis:i:::ryn espccífico. asscgur-aco r' ccrir'aalrt,',: ia c e 2ri ,'r:r ila:aail
7.2. ), , ", ,i rec do "eu registro n, d. : , .,.1_

7.2,1. i 1,.'í1idU do próp o FORNEaEOOR RCCiSfRâDO, .ti'ir:.1. c.1r.i'cv:r-'- ssra. j.rpossibilitado de cumDrir as exigências
dâ f.l:,'ia a !,.roirência de casos Íarin iics o.l d; iir! ç:r lr:iior';
7.2.2. ,.i ir:iciâriva do ónCÂO Ce XfXCIÁOOR. .'r.arr.:ii:

a) (, aORtiEaEDOR REGISTRADO r:i, ã.-.it..! ,.ii,.rzi: c. irr:.::: i.gi.iln,-r,j- xii hipótese deste se loinar superior àqueles
:rli :::iics no mercado:

bl o !,JíINECEDOR RECISTRÂDO per.iêr .lurroir.: col.l... jt h:r:l:i:çà:, r,ii .lüêlr:icaçâo técnica eliigida no prccesso
l, i:.: !fro

cJ por fâzJês de ifteresse púbiico, iievitiarxenie !loiivar1:!! : lus:iiri-adi.s;
dl r, lüPlliliFDOR REGISTRADO i:i.r r:: r.,..i: . : . i iij,-rl.r,:;ri:.:':-...ri:: -i:: .\i: .': Ri.lristl'o dê Prcços;
e] o :-Cl?,1iÉaEDOP RECIST!:15I1 : rr. -'. . ; i..-.i: .e.r.r., -,o piazo esÊbel..ido, as solicitacões

ii:-':l-rr)ies da Ata de Registr. .: IrrÉatr.
f] car:::r:iz:de qu3lquer hipótlsn .l:, ire-\:eciiçari ar,:.r: jl .r-ifc,:1 ri:i! ..,r,irc.lês esEbeleaidâs nâ.Ata de Registro de Preços

.L .r:ir soli.r:açôes deia rleco: rc::i.i-t

E M. T. S. ,/CPL
FL:
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Rubrica:-

7,3, C ÍGR|]ECEDOR REGISTRADO :É::1 --- iÊr! re3.isri:r .:r::..l:i . 'r ii:..1i'.
aj da-!a,r:rrrir âs condições cla -!--.j :i-- Re:l:s:l i. .1. !r: -';.s
b):iãc:...::rarreduzirseuspre.ri-e3ij:r:!cirs,i.irlri){rt:se_:aj::):':i.r-eari!iÉr':úrejacspraticadosnoDrercado;
c) hLuvêr- r'azões de interêsse p.ib1:c.r.

7,3.1,Ocance,lamentoderegistro,nitsltÍpótêsesDre'.7istas,âis:;.,.-Josccc:':traCitórioeaampladefesa,seráformalizadopor
dcspacho do ORGAO GERXNCIÀD0R.
7.3.2. O FORNECEDOR REGTSTRADO poderá s.riiiter o .âl..lan',err. lo seü iegistro de preço na ocorrência de fato
superveiieite que venha compl'o,'rictcr a p,li.e:ta :1:e.,r;ã, .:utraaJôl lecurrrnr:s de caso fortuito ou de força maior
deviclanlc]lte romprowdos.
7.4. Ern qualquer das hipóteses acima, concluldo e pr3cei-so, ,: ÓncÃo sfgencfADoR faÉ o dêüdo apostilamento na
Âh de Registro de Preços e informará arrs proponen(es a nova ordÊm de regisfro.

cLtilts:it,A or'aÂvA - DA DtvuLGAC,!
8.1. .{ presrnre Ata seÉ divulgada no po.tal da iite.net rr'}vvr',tangarudrserra.ntt gov.bÍ.

CLÁUSUi-A IJONA - DAS OERIGA
9.1. Sào {r,.r'!gaçàes .lo órgão geren.ilCo!-:
9.1.1. Ceranciai a -{tâ dê Registi(i Ll: Pf.ç{rs:
9.1.2. P..est:t lor Íneio de seu reirris.lrtir|tt, .rs i:rii):_!n.côes ntie:sá:''ns. bÊi:r aonc atestar as Notas Fiscais oriundas das
obr:::aç5.5 .ortraídas;
9.1.3. fr:r::ir- paleceres sobre iltos l-eiiitiv(rs à e::eci,çàc (ir ir:i- e:!', es|jeciai, qliâr1rc aô eaorrpanhaneÍtto e fiscalização dos
pradr::rs lrr:i?ônciadccondicõas.!:.liali,jjdajrrll.i'.:l r a.:..r-aj:r ir ,r1:1 r , :ic ilr sail:ães;
9.1,4- -1 t:'l;.i: ar-se do fiel cunipi!1:Iii ,ll]s aa,i:;:aôas €sl.ri eie.:.:as ::.r :::,. ,1,, i.-,:_.r,r1eoto convocatório e seus anexos;
9.1.5. EiearaI cs paganlentos devid".s nês aandiaaies asia')e, acic:s r:(,s r:sDc:ti!.rs E.i:ral e,{ta;
9.1.6 I:::::Ê.1i-:r"-sc Cc quc os a.':-..-i:. i:ir:i.aia:lCs :-i-r 'a , irij '.:r:.i:l'Jsrs par, â Administração, por_ meio de esfudo
côil,rarâi,l.J iiJs DÍeços praticadss Fel!. rrcraa-.ic:
9.1-7. [:r:rrirrzi: cs pr-ocedinrent!,s ]_Él:,:lv]i tr e!cnrLiJ'i IL'.r g, i .' .. j .r J s --r .!rs i iigisr.ados e a ap'licação de penalidades por
desaLr ,:iil-i 1. !r lt.r do pâctuâdo nã À:: ae Regisiro ii: ?i_cç5s:

9.1.8. Fisaiilrzar o cumpri cnto dâs abrlgãçõ.s àssunlr.tas i-.ri: rri rêaeaicr.i Reqistaadai
9.1,9. ê. íi!,r"i:zaçào exercidâ pelo Or€ãc (;el3nciâ.iol nào er.:r r ,-á lii :ecilziiá Â iesponsabi]idade do Fornecedor RegisFado
pelê a6rllil.ti L. perfe,ta execução dit Âia de Regjsr,ro Ca Pie.cs.

cLÁusuLA DÉclMA - pÁs 0BRTGACÕES po FoRNECED0R REctsTRÀDJ
10.1. Cir]-lstitucm obrigaçôes do FORNECEDOR RECISTRÁDO. d(nt1c or-itr?s inerentes ou decorrentes da presente
Conrraia;ào:
10.1.1. Provrdcnciar todos os rccursos e insumos ilecessári?s ao pe]'ieito cumDrimento do ot ieto contratado, devendo
estai incllrídas no preço proposto todas as despesas com mêtefiais, insumos, rnâo de obra, fretes, embâIagens,
segurôs, impostos, ürxas, tarifas, encarglts sociais e trabaihislas e demâis despesâs necessárias ao peúeito
íorne.irnento dcs produtos pelc FORNECEDOR REGlSTPllri.
10.1.2 Forrccer os medicamentL.s, o'Djeto di preseele iiÇitacão solicitados, em estrjta conformidade com as disposições
e espeLii:i.âções do edital da licireçlô,.1e ãcorCo c.rnr íj t:i!r.o de i'ef,:rêr-:cia, propcsta de preços apresentada.
10.1.3. Eiettar a entrega dos nredicairextos, nos prãzus e iia! quant,d3Ces eitipuladas na requisição de fornecimento e
na Iiôta dc Empcnho, com es;iecilicaçilo e quarltiiadc .ildr-!,)sameirte idêr':tica ao discriminado, responsâbilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entr.ga, dc acci do com ;s dentais condições estipuladas no Edital
10.1.4. Proreder à entrega do oilieto rio edital, com us i:ev:rer . galantias colstantes lros Anexos I, do Edital;
10.1,5. Colxunicar à Secretaria l'eqlrisitante da's i]ledicâí):eirros. iríed;atnmente, após o pedido de fornecimento, os
mot.vor qiri. :ripossibilitem o scu i,.'rpírment J.
1O.1.6. Responsatrilizar-se peio Ícr-!lecimcnto dos ir,tedicamentcs, à-ssriinirdo todas as obrigações de natureza fiscal,
comerciel, trabalhista e preúdenciária, inciiriado scguio eort..! riscJS qe acrdcntcs do úabalho, com relação ao pessoal
designaoo, resultante do fornecinenio do oJleto ricsiã iici..ai;o.
10.1.7, Fornecer medicamentos de qualldace, .espeitaado ãs .iisc.iminaçôes contidas no Termo de Referência sem
defeitos ou avaúas, deüdalneDt. acondiciola.jo em ernbaiagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazêre.iento e uso, que proteiam de intempérie§, de t.rcia qus gar,i]laa a 5ua ifitegridade e não sejam daniôcados
durante :s lperações de transpo:te, c.lrga ir Cesca.ga, cújir'o Ije detefiira a Legislação vigente, sob pena de não
recebi.rlei,to dos mesmos.
10.1.8. [ã.ant;r a qualidade dos ntê.licaixeltcs ioireaidrs. iofipio.rrsterLlo-se a repara4, corrigi4 reno!.et reconsEui4
ou sullsii;.lii is suas expensas, ir. ic:jl ou ei.: ,-itc. iis :_:i.i:riii:re;r:.ts iii: .ic âteEdan o padrão de qualidade exigido,
ou eni .iu. sÊ ve.ificãrem defeitos ou it:coi:=eões, r csrlta;,ie; c;u lbi,.:t jt:it:rrú, Ccntados da notificaçãO qUe lhe for
enti'eguê ofi cialmente.
10. i.9, Itiânter, durante a ligência da ata elou contrat{,, ãi co!}dições de habilitâção exigidas no Editali

\
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10.1.10, Comunicar ao CONTRAT.ANTE, quelquer prolrleaâ ororriCú na execução do obieto do contrato;
10.1,11. Âtender aos chamados il,r CONTR.4TAi'ITE, ..,isa!i.iJ eiEtliai reraros em eventuais erros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10.1.12. Não subcontratãr o obieto da presente ticitlçãs, seiB o consentimento préüo do contrata[te, o qual,
caso haia, seri dado por escritoi
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, à ri,le.tura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das responsabilidades que Ihe cabern na execuçâo do obieto ds edital;
10.1.14. Ácatar a fiscalização do oi')jeto contratâio r-ealrza,.la peic irscal dô conh'ato, que deverá ter süâs solicitações
atendiCas irnediatamente;
10.1.15. Rcspondef,, indcpendentemente :ie culpa, por qualqrrer oar:o pessoal ou patrimonial ao CONTRATÁNTE, ou
ainda a rerceiros, na execução rlo íornecinrento objeto ú.1 licitâção, i]:ic sendo excluída, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo fato de haver tiscâlização ou aconpanhamento pelo CONTRÂTANTE, conforme disposto no art.
7ü, da iei n! 4.666/93;
1O.1,iC., Cietle.-rciar iunto ao l,'iunicípir dc TanÊara úa Sci.-à-l{T fi.Dr.ionarieísl que atend€rá[ãoJ às solicitaçôes dos
med'iieire,rtcs obieto do pregão, disponibilizardo ao setc:' ceil'lp3aenter ieiefones, e-mail e outros meios de contato
parir áienJci êj íequisiçóes:
10.1.1: aLirl-.iil todas as de,'nai; ohl.igâÇões ilipcstas rJlc , iital e seus a:rexos.

CLÁi}S:J:,.'i'-§'I}IA PRIM
11.i. !: ôl,rjli. jc5tê licitação.!tiifr-if : jrr'r.: !'.tliri?:;!,:r.l:. ij:--.2:,;:- iri.:_ !i:lL:Jiü:. a sereE aplicadas durante 12 (doze)
meses. -:i!siarr, aiãc podelâo ser e{e.rii:rCos ên: inre úilriz i]aaaala, ia,"illdr ilriei eaecüçôes parciais, de forma a atender as
quaira,c:iai i:,:ituladas nos y:crl:,-io; ,-.. Lii ,, ,.--r'. -4.-.r.. .l::1, :.' irq:.',.,:::iaitari.:

11,2.Àli:::i:rii--l,ercetlcradei,eráir:=-e.'i,,iLrj.'c.:-'-rii- riiri. r.ri-ir.,ri_:-t ilisiosições e especiircaçôes Co edital da
liciiat;í , .i. ;:..!'íio .cm o Te1111. dr. ;.]e:1.ó,i.;: c : t:i.Ê.sa:: i: ,r: :. rrr .::iii.:-,.--.:ia.
1i.:,:'2i:. :{rr,lecimento dos rnJ.ii.arne!1irt, rsgilriaiis iiá Lrli -,i!i rie Registros de Preços, que deverá estar
devlC:r,,re:..:.::rssioada e pu'o!ira,-ra, í!.]: r.eanlar lÊjai:i, , :-:. :e;:rrr-:rl: r CBiIr'Âto cir Nota de EmFerrho ou ainda

^irli:'i::i-.t-r,i 
-:.. P{rr!ecin)enlr) e!,.,:,r:i:-..r:. l-]rrr-;, -r.r-n.ii[]iir.::r ::i

1i,i, -1- i)ri.e-:r.,,enreclora de,ere tr:r:;:,r : :'.:J. 't - .. .. .: . r,)it: rli ilint:renho e requjstçâo do cornpras, pelo
Ferí".!.1 a: i:.1 idozel meses, e'.!r:.-],:s ia :i:ii.r ilr ,isrii.-tl ::: -r.r , l; il.-_l sri.j i: )reços
11.5. ,1 êntii^ga dos medicamentot será tie ltr':na !,:]icelâ1ii --i, r.:!il3 (.. !-êiêssidaCe, â Secretaria de Sãúde. aúavés de

Ord rr.; -ie l'::: ::gciinento/Elrlperir!0. iririairlr; ::lc e:. -ir-:.9. i(: :5:.jji:.ii, :rl

máxir:rt le 19 [dez) dias, corrt?Cas :a .i]:'eL .;l:iil., r::, :-:,-.'..i,:.r r ri.):r al.. an,terlliJ. salvo se houyer pedido íormal de
proirci:a::. ,-:t!.c, .ievidamente i,-rs:ificêao Éi'lc lr.:.::r:rü /.a!:::: -a|,- i -ia:..-ii-. :rrla ,À-DiúlN ISTRAÇÀO MUNICIPAL
11.ú,r. arie i];. scja cfetivadit ir r'r,i.i:gir.:lriri:ir ric r-.r-:izc c:.-,rrio, ê ei:rp.r-sr.!,:ssiiica(lã en1 segundo Iugar será convocada
Pêla a r;lir:arnr:nto Co obi€lo.
11,:. a. : rú:.rnlcntos soliciit.ris .i.\ .r':'j .:r- i::r::r.g i;--.: :rr a.ê,4 ' f :'lllà'1L ita ÁÊÂSTECIMENTO F.ARMACEUTICO,
IocÂi:?:,:ii: aa ,.:.. Brasil ne 2.jrJ-.r, :arlj:nr Eurap: rrI :'ra--: _, i.;'r:r: rlii.!:it:ta:io Del3 Aainrinistração, na presença do
erc;r aa:r{; i i-- iri Selot', em conl oil_:ii: á:i!- c., i-u i t r. ir. 2 i :r.:i- i r ri:r :,ii :,.a a,5,'u-J l:.: dia e irorário comerciâI, onde â tnesmâ
terá o ir::2, ' 

,:le ;rté 03 (três) úteis Ciils D;ti'e :.iitãr .i t:t:riE.i.r..
11.5. .' ail\i*ÀIÂDÁ rieve;-á ii-'i-,:rr â :r-::i... .irri lre.ir:ir:.:!':,i ..r'i:iêiilelrrerte, na quantidadê total solicitada,
des. r '. ,r. ..t:,i/r.ho.
11.';, i..ai ., rrr.{iicarnelltô iirr::..:r., -.L"-,!; ês:;.--ic-.ri:i'J:;..!i .,, rr!...,á:ê::s ÊiI.priada, e em peafeitâs condições de
arri'rl::::r:irer:la e uso, de fôrnla qLrE gar'?,1:a .r j'..r iil::gr,irca -r iraa !e:._,!1. r:nr:ic?côs durante as opelacões de Lansporte,

ôru. . ._.,., .J.u.(r5(,rsp\i9i'... . :t:(''..r.. r:..:..,...
1i.10. i.ls l.e;r,3inentos r-rlêti:rLir:s. iievÊiaro ii!)l-.jeiltii: ie:is,:, ir.l :!aii i-i.i/liliaisterio da Saúde; assim como certificado
do liiY:?iiÜ. L,.rando ior-o cas,;,
11,: {},1 1!o:fri:ieilrega,osruediceE:entcr.J3..!rt;l.i:,-,i!t..i!'.i...:-.-.s,ir'ECA!sj!q_Eg_!4i!isé4A_dLSa!-dC,qüe
§erá .§.:íe.irie qelo respoBsávei {ii: C--iÉr- aEl'i-Ài.l- Da -1il.i.c''.t I j:í:'1;' {.r l2:. 1í-+LÉUTÍCO,
't-1.3t-1. {:s rnedicamentos que oãs pcssriir':rtl os .€iê!'i;'ü: r::'i.}js5 elcli .eiiificados não seúo recebidos, e a
em5.esa :ei'á desclassificada pâaa c respe|ti,.ô ;tem, s:::'ila aonvôaaCâ a segunda colocada.
1i.10":. Á e3rlrese é responsá'rel por ceÍaii:c:l -ss cua a { iaaa FeEisir'2d! e:Ít sue propostâ atende
do €a:à1, Os nedicamentos et}., desacordo. uâí) serâc recebidos pelo CÁF - CENTRÁL DE
FÁÊYÀ":'?;(--Ô-
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11.1J. JJ ire.iicimentos deYeri, ser Ê]]iigtir!i sei::i-i.Lii,: i]úr-icici, iâtâ ai: !,aiiiiade e fabricante, com seus respectivos
ir.piess(,! Êâ litllà iscal.
11.1+. O pfazo de.,?iidade clos rnÊiicn.ireiltos, ,-1uan,io Ca e:.'--::: pel.- :uiteceocr à irnidade con&atante, deverá ser de no
minitrro 01 iLLnt) ano. Os cr.o.. , r., . )i .,iri:. i'iJ'.',::'.:iÍ. , .....' i.:-'::
11.i:..{.r(,rii.:rrada deverá se r:sr,;rsab;ti:r.r: pcl:: .::i. .:,.:.- --.J -.i:i:.::iiúr:os ci-eft:rdos, não podcndo apresêntâr
de c;êr,ai3s ié.:niaas, assirl aonlir p{.r,r aclil:lnalr.lJ i!_1es!r - : .iiliiú i?.i-Ir. ,-ie í?ie.êncix e e do Edjtâl
11., 6, Cs ul:icia:mentos deverio esrâ | ie :r:.r:-iii' co,:r :: c::, El: -: .rs :::i LóCigo de Defesa do Consunlidor, especiaimente no
tocã1ta nasi.ir:iúsdc qualidadc crr airirrii.la.i: ij:rr ij :.ilrri'._. r.r,;r:::r:: ! cu ir.aieguaios ao uso a que se destjnam ou lhes
di,r)r'..jd.: ü vrl.,i. L'orfo, m( drplr,.:-: ii"-

DE A§rISTECIMENTO FÂRMACEIITICO, rlesi!r:rri.i i. r:. :.i.:.-..i..i l'-!-.:,.r:l',ir .re Saúil-", que deverá proceder à avaliação de
desernpenho e âtesto da nota fiscâ1.

1i.ií::. llo.lia da entrega, os Ílcd;câr.eit.s,...rãc r.l'ri:!. i.r5 ê,r; rli-. rot_,ilidnCe, sendo que aquetê[s) que não
satistêzeiíeií) à espeeificaÉo exigida seriãr] deví;v:Cois;r. à .3rii:!aada.
11.1q.';eaiiia.rdr.algunlaí3lha!li,iiÍe.iirenti-.iC.irir:i-:ri:rr:-,:!.-s::r-:a.rara:,-riJir,rênrover,reaonstruir,oLrsubstituil,
ôs p:'cd!it-.s ant:-agr.lcs c nãoaaciraj irric al.iirat.ia a''1. i;r ri.:i..-!.tJir.r:a.c jr_.cquiâridadcs, incorreções, resultantes do
fo:r-,e-ir,'-.eii r. contados da notificâçâc qüe ilre ío!'ertrei:u,-.'Jíi.:êlÍr1eetê. jê:jl ônus âdicional para a Conbatante, senr o
qra seiá -'o:,'i.rfada a seg{nda cla-r:jtiaêia. sa:r:i3i,i;?.r,.. :r.,. -aa:t::, i.rs !a:'aiÊs nrevist-?s nos artigos 86 a 88 da Lei
B.ií6.'!,1 ,r:; -r;os 20 e 56 a t0 dr C,l,rijg., i,: 1.,i,-.::: :ir; i.r.;:',,.1r..
11,:0. ir ,9.alrii]'tento e a aceiLil.i{j rir i:aje:,r íle.t-o':t'i.q:,] r_sraa tlra,.l'jt,t,iriliiir!; ?,:r iliouâdranrento nas Êspecificaçôes do
r,bjetr:. ri:sr:rif:rs neste Termc -le Friêrirai.: 1n:rar i -. si ,' i;ir,:Ér".;:!a -: rira iJúbar, as disposiÇões ala Lei FeCeEI nq
8.6( (, t J ..'. .he:r,-úes
,1.21 ')l!i.r:l..,li??o{lcvalid..c,-i.i.\iai. Ii.:gi:-:r'.1 rir irr.j,. i: ilC1:i:t.f iAi\ t't nã,j ser-á obriga<ia a firmar as contratações
que ci'l:.:.(,1:!a âdvir, íacultar.iu'se.i !-eaiiza!áo Jc i,arle!àJ Êsji!ar:,.i:i j.:::i.r â\l-iiiiaào preten{iida, setdo assegurado ao
bancÉaiifii'.rarcgistlopiclel_órLrãd,.aol'r,acailrciloaar,g'.r:iir,r..-,ieco;,ci-i.e:
1i,22, ti íilíri:tiDÍo reserva-se o Ci.eiic d€ â!-aiial â au.lrÍ ue:. rliLiii'..:-,1i, ; qrtEiida{ê dos medicâmentos fornecidos pelia
licit,rnie lsrrcÉdom, a nnr de evidÉDrÍâr' ô .umFriilreri, das €xiEêircias áa Ata, pôdendo, quando necesúrio, solicitar
docu!nfnlos ( o!trprobatórios pa ra Êrls de vei-:rid:câ!.

CLAíJSULA OECIMÂ TERCqIRÁ - D,4 FORMÁ DE IâGÁMENTÚ
13.1. Pelo fornecimento dos prorilrtos- qu:liio rlevlla:Irl!. ele:utâ.ics e entregues, pagará a CONTRÂTANTE à
COI'Tl(.ElA!)Auralorcolls(.rnt(cÍ:.r]r;ii/rrJ:,rut.rf '.i.1;. ..:.iui,q.r:r! ,,.t,,'.u acrÉscrmo;
13.2. Os pagamentos seÉo efetuâdos âpós â apreseriiaçà5 da respÊctiva Hota Fiscal/Fatura, devidamelte atestada
por servidor responsável da CONTR{TAI{TI, acolpanhedi da certiriãc uegâtirã de débitos relativos aos tributos
federais e à diüda ativa da uniãc e ContribEiçôes PreviCendirias {PGF}.I/!NSS), certificado de regularidade de
§ituaçãô iunto ao FGTS e certidãô lieBatile .!e dél-.itos trãbalhistâs {4NDT], nô prazo de até 30 {úinta) dias, contados
a paitir do recebimento defiDitivo.
13.2.1. Gs Dagã:?entos serão crc::iit::dts em l-.r!1,r {i3 (.rih,:iãlr- iror ,-irri ii: .iariósiic B3ncário eú conta co!-rente indi€ada
Da paopcst3. acniendo o no:ne dr- |::irei], a:::.;':: l;.::]:C-:,1,. : .rúr-.ert ja acqaa aorrerte em que der,.erá ser efeuvado o
crédito.
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13.3. Na ocorrência de r€ieiçâo da nota fiscâI, motivadâ por erms ou incomeções, o prazo estlpulado no subltem
arterior passâú a seÍ contado a partir da data da sua reapresentaçâo.
13.4. A Conkatada deveú, obrigatoriamente, emitir Nota F:scal/Fatqra com CNP, idêtrtico ao aprcsentado pâra fitrs de
hâbiütaÉc no certâme e conseq[entemetrte lançado no ilr:B úurrlrto contratual.

.,-

, : .J

, ::li)l

: -.. r 1 .::-.:!:ll

CI.AUSULA DECIMA OUIITTÂ - DAS PENALIDADES
15,1, Quem, ,:or:vocado dentro do p.azo de wiidade da sua Drop,lstii. deix.rr ite entíe8-ar ou apreseDtar documertação falsa
exigdâ Dar3 o certame, ensejâr o retardamento dâ exê:ricàr) de seu oi'jei,j, uào nlanriver a proposta falhâr ou fraudar na
execução do .ort.ato, comportar-se de muric iiridôneo r r crrnieler i:airCe flscai, frcará impedido de licitar e coltratar com a
Admiristrnç:ro Pública e, será desereier,tiaur i!; slstenla .i-, ri(.lsii;ntêilt,, ,Je ior'necedor estadual, pelo prazo de até Os
(circo) anos, sern prejuizo das nruit.rs prcvist.]s no cdirúl . no -:cr:il.i:tr, e das dcnlais cominações legais,
15,2..{ Admiiristração poderá ainda. garandde a plevia cercs:: r.-i ConJ:rteda, q,Je deverá ser apreseotada no prâzo de OS
(ciDco) diâs úteis a contaÍ da sua r,otificaçâo- sem preiilízc .i;i :isuci:i:l51lidaC.s penal e civil, aplicar, as scguintes sanções:
I) adveféncia por escrito sempre que veiificadâs Dequelia-. l:11i:a: c,:rirgívejs:
III multa de O,io/o (zero ürgula circo por centol f,]r di.r. Lr:lc atri jc i[jlstificado no fornecimento, sobre o yalor da
contratação an: atEso;
IlÜ multâ compensetoria/indenizâtória dc 5olo [cinco por cêrrto) pelo lrão fú.nccimcDto do objeto deste Pregão, calculedâ
scbre ! !,alor -Êl:.3ncscente do contáto;
lV) multâ de 0,5(% [zero ví.gulir cin«, por (:ento] p.rr dia. §rlo cle::cumprimento de qualquer cláusula ou obrtgação
prevists nô Edital e não discriminâdo nos ineisos antêi'iirres, s.,ir.e o valor da contrataÉo em descumprimeEto,
contada da .omunicação da eontratante (via intêrnet, correio ou outro), até cêssar a inadimplência;
V) suspe&sãc temporária de pârticiíar de liciLaÉo e itriretlimerllu de contratar com a Pr€feitura Mudcipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois] anos;
VIJ declaração de iddoneidade para licitar c coÍtr3t:lr corr . Ado:inistreÉo Pública enquanto peÍdurâreE os
motlvos determinantes da punicão ou até que sela proriicvi(la â .â3billlÀçâo, na forma da Lei, peraBte a púprla
autrrridade que aplicou a penalidade.
Vll) após o 20! {vigésimo) dia de inadÍmplêncià, r ACmiBisrraçâo teÉ dircito de recusar a execuçâo da €onFatação,
de acordo co sua conveniência e oportunidãíle, comunicando à âdi(dicatárla a perda de lnteresse no Feceblmento
dâ notê iiscalffatura para paganiento do obieto do Edital, j€nr preiuízo da aplicâçâo das penalidades pr€vistas restc
hstri.!merto.
vtlll a iiêdimplência dâ contlataáà, indeperdentemente d(r transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, êm
qua!§qrrei oos casos, observado o interesse da Conti'l*-rxte e a cq,rtihsio dos pro€ôdimentos administrâtlws
peitineites. podeÉ implicar a imediata rescisâo unilateral deste r-r)ntratú, !-om a aplicação das penalidades cabíveit;
IX) ocorridâ â tescisão pelo rnotivo retlocitado, a Contrâtiilite porle.á coutratar o remanescente mediante dispensa
de licitacâô, com fulcro no art. 24, Xl. {la tei Federal nq 8.66i}/ 93, obse}1uda a ordem de classincação da licitação e âs
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mesmas coldições oferecidas pela Contratada, ou adotar outrâ medida legal parâ prestaçào dos servlços ora
contratêdos;
X) quando aplicadâs as multàs previstas, media[te :cgular procesJo administrativo, poderão eLas serem
compen§adas pelo Departamento Financeiro da Conú.italrte, por ccasiâo do pagamento dos valorês dêvidos, nos
termos dos ârts. 368 a 38O, da Lei ns 1A.4A6/2$O2 (Cóc;,:1o rivli ;

xf) na impossibilidade de compensação, nos termos ur . irii i anterior our inexistindo pagaEeDto üDceudo a ser
realizado pela Conb?tânte, ou, airda, sendo este irsulicieote para possibilitar a cotnpeDsação de lralor€s, a
Contratada será nodÍicada a recolher aos cofres do Erár'to a imp.}úâncla rema[escente das mlútas apllcâdas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da date Cô receàinilnto, peie CcnlataJa, do comunicado Íormel dâ decisão
deÍi[itiya de aplicaçâo da penalidâde, sem preiuízo das demais sariçôes legais cabiveis.
XlÍ) As si!Írçées acima descritas poderão ser irl):ic?Cas c!:!:!laii/:rme!te, ou llão, de acordo com a gravidade da
iDfi'aÉo;
XIII] O valor márdmo das nrultas não podeú exceder, cumulati!'amelrte. a 7.Oo/o (d.q, por cento) do valor da
cotrtErtâcao;
XIV) liênhuma parte será r€sponsável peÍante R outra pelos at.êsos ocasionados por motiyo de força maior oq caso
fortuito.
Xy) A mulaa. aplicada após regrlar processo adiri»isirarrv.,, ceye:'á sêr recolhida üo prâzo má:dmo dê 10 (dez) dlâs,
orr ain.Ia, quândo for o caso, seÉ cobrada iudicialmente.
XVI) As salçAes prêvistâs nêsta CúUSUII| sào autônonr.rs L- , aphc.rçáo de uma trào exdui a de outrâ e treo impede e
sobreposiçào de outras sanções previstas oa Lei Federâl ne 3.666/9i, com suas alterâções.
xvlt) Ás penalidades serão aplicadas, llarantidô sempr€ ,) ereraÍcirl Co direlto de defesa, após ttotlffcaçâo endereçadã
à Cont!âtâda, assêgurando-lhe o pÉzo de 05 (cioco) dias Lteis oarâ .nirriíestacào e posterlor declsâo da Autoridade
Superior, rss termos da lei.
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16.7. Ás s;ii.ti:iÇàes dever.'il) sea iila:m:1iliâriirj.r., (!r-Eic :e:e::.if,.i.!, PrÊIe.tLi: \írinjcipal de Tangará da Sera, por meio
dc S:ior É- L:i:tacões atràvés iio e-rriii jj§llarêdoElglir-adaser .!Iii€!l$! ou Delo endereço Àvenidâ Brâsil n! 2.351-N,
Bair.) J:ir.1;.i arifupii, telefones: {65) 33 i1-4 9201331i"44ú?.

clÁüs{,1Á pECi\4A sÉTrN4Á - nás stsPostcÔts crR.'.ts
17.1. lrriepeiiiente de sua tran:c:-irio, o !,.ii:rl " sels i.r i:. -., ,.ri;jiir.;!<iiia e Droposta de preço e os documentos da
propcsta . l. h.rilitação, allr-.sclraaliês ilc:r F{lRNECESOâ !-;IGISTRÁI}C i:, .i:g:. Ía.ão pa.tc dest3 Àta de Registro de
Preçôs.
17.2, Àr,s ca:cr cirjssos apiicar-se-::c rs l.rlii:J di:,rr!;.a::j ,'ri-!.i.1,.r., -r, i-.' i4.520/2002, do Decreto n,o 258/2003 e
daL.ri.oúu'. l.. rlen.àis rrú.'rn..s Jp ,-\-. -1,.:L!.!.
17,2,i .ti.:':::lii;m -rir.lJ "d. I i .:s.,.'.i1.":'.'...:. i.
a) tcdas 2s ajle.êcôes qne se fize.e.l .re.e\ri,_iji serrr r:J::r'..las lr. :r'.ir.:;eiio Ce iavratrÉ de termo aditivo à presente
Ata,:ie ::egi::l-: :i: Pre.os.
b)é..,eaiarlr.ii,ir:roriarouutilizai_ô..itiai.)a.'...!...ilr.r!a'-r:sr::,t:er,itiaIir'?.l:ialqlreroperaçâofinanceira.

CLÁUSIILÁ DÉCIMA oITAvA - Do FoRo
13,1. ir-,': .ii::nlrr ra esfet-r ilrLliaia,i, :r rl-.ra.:':._;e! r.'ir;al.< ila :r_--:::!ii: l\ta {c Regrstr( de Preços será cornpetente o ioro da
Cir.âi-., ii iirqarã ca Serra-lú'f.
E ÊaÍ: ijniezl É conlo pac,./3 de ãs'§iir. i:ve:rrr ri:r e :r, 3;.-rsr.L .,, iar j : r: r:l; :: i)rasenae ata dê registro Ce prcços que, lida e
achJor ...i!ii.,i-lr']e, é assina.ia e ü3 [três] vias le:Silrl ::.ii'...,r:1.r, irÊlJi Jilnáiát'ios deste instrumento e pelâs
test..rnr!ihêi iihlixo [írmeadas, tend.; !iii,:! a]_(r',Ji\irrl:i !:ia,:,. vri_ a, !-reD:!:ar:lei:.J de L:ci!âçào.
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 027 /2021, - OO7

PREGÂO PRESENCIALNg OI7 /2021- REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 079l2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O MUNICÍP|O DE TANGARTí DA SERRA com sede na Avenida
Brasil np 2.351-N- 2q Piso- Jd. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNP,/MF sob o na- 03.788-239 /0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MÁSSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade 03973902 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341--20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmente ÓRCÀO CeRgnCteDOR e a empresa FÓRMULAS
MAGISTRAIS MANIPULIIÇÔES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPI sob o ne 07.376.691/0001-86, com sede na
Rua Macenrbu, Ns 1.693, Taquara, CEP :22.770-247 - Rio de Ianeiro/RI - Fone: [21) 3592-8733 / (2L) 2456-
7007 / (21) 2456-701.5 e-mail: :formulasmagistrais@gmail.com, neste ato, representado pela Srê. An8ela Maria
da Silva, brasileira, casada, representante poftadora da Cédula de identidade RG n": 127.834.919 IFP-RI, inscrita
no CPF/MF sob o ne O92.6L9.O57 -14, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma
da pela Lei Federal nq 10.520/2002, Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n"
8.666/7993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parecel conforme o
parágrafo único do artigô 38, da Lei nq 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CúUSULÁ PRIMEIRA - Do oBIETo
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREçOS, parâ futura e evenrual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PARÁ UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULÁDOS A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregão Eletrônico Íta Ol7 /2021.

CúUSULA SEGUNDA - DÂ vINcULAcÃo Ao EDITÂL
2.1. Este instrumento guârda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico pam Registro de Preços Ne
Ol7 /2021e seus Anexos, Processo Administrativo Dp O79 /2021, d,o qual é parte integrante e complementa!, vinculando-
se, ainda, à propostâ do FORNECEDOR REGISTRÂDO.

cúUsULÂ TERCEIRÁ - DÂ vIGÊNcIA DÂ ATÂ
3.1, Á presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinâtura.
3.1,1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento ünculativo,
obrigacional, com características de compromisso para fufura contratâçào nas condições estabelecidas.

CúUSULA oUÂRTA - Do PREco
4.1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fietes e demais despesas que, dir€ta
ou indiÍetamente tenham relação com o obieto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos EORNECEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato crosso- AMM, no
site www.tangaradaserra.mt.govbr.

cúusulA euINTA - DA RELAÇÃ0 DAs EMpREsAs BENEFICúRIAS E pREcos REctsrRÁDos
5.1. O óRGÃO GERENCIADOR adotaÍá a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. Enr.lccorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitâtório, ficam registrados, para
contrataçôes futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGTSTRADO(S) POR rTEM(Nq

ITEM MEDICAMENTO TJNID QTDADE MARCA VALOR UNIT

65 LEVOFLOXÁCINO, 750 MC COMPRIMIDO UN 20000 LEVOFLOXACINO

/PRÓPRIA

5,7 4

DÁS ALTE OES DE s
6.1. Conforme o Decreto Federal ie 7892/2013, durante a vigência da ata, os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociaçôes junto aos fornecedores, observadas as disposições

Ífl
contidas na alínea "d" do inciso Il do caDut do art. 65 da Lei nq 8.666,d,e 1993
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6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciadoa convocârá os fornecedores para negociarem a redução dos preços âos valores praticados pelo mercado.

6.3, Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observaú a
classifi cação original.
6.5. Quando o preço de meÍcado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,

o órgão gerenciador poderá;
a) Iiberar o fornecedor do compÍomisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos moüvos e comprovantes aprcsentadosj
bl convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportuÍidade de negociação.

6.6. Nâo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogaçâo da ata de registro de preçoq

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.

6.7. o registro do foinecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da âta de registro de preços;

t,) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iustificativa
acetável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praücados no mercado;

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstâs acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciado4

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podeÉ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maioc

que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

al por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedoc banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a

justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitâr o pedido-

6,11. O órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo

de 15 [quinze) diâs úteis, salvo motivo de força maior deüdamente justiÍicâdo no processo.

6.11.1. O prazo para análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e
entrega completa da documentaÉo comprobatória pela contratada. Até a decisão final da AdministraÉo MuÍIicipal, o

fornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigot:

6.11.2. A recusa injustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no

edital, ensejará a aplicafro das penalidades legalmente estabelecidas.
6,12. A Administração, reconhecendo o desequilibrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores pactuâdos.

6,13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequaFo dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciado4, a seu critério
poderá cancelat total ou parcialmenG, a Âta de Regisho de Preços.
6,14. O Órgão cerenciador poderá, desde que seia conveniente aos interesses da adminish?Éo, cancelaE, total ou
parcialmente, a Ata de ReBistro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor recuÍsos, ou a
indenizações.
6,15. Ás alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário OÍicial dos Municipios.

CúUSULA sÉTIMA DA REVOGACÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

7.1. O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Atà, por intermédio de processo

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.2. A revogação do seu registro poderá ser:
7-2.1. A pedido do púprio FORNECEDOR REGI§TRÁDO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências

dâ Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÂO GERENCIADOR, quando:

a) o FORNECEDOR REGISTRÁDO nâo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticâdos no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

Iicitâtório;
c) por razões de interesse público, devidamente mohvadas e justificadas;

dJ o FORNECEDOR REGTSTRADO não cumprir as obrigações decor.entes da Ata de Registro de Preços;

eJ o FORNECEDOR REGISTRADO nào comparecer ou se recusar a retiraç no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;

0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços

ou nas solicitaçôes dela decorrentes.

?b



PM.T.S. /CPL
F

ESTÂDO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DÁ SERRÂ
Secrelâria Municlpâl de AdminisEação
Departamento de Licitaçôes e contrâtos

7,3. O FORNECEDOR REGTSTRADO terá o seu registro cancelado qua.do:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b] não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se torla.em superiores aos praticados no mercâdo;

c) houver razões de interesse público.

7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses p.eústas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por

despâcho do óRGÃo GERENCIADoR
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá solicitar o cancelamento do sell registro de preço na ocor.ên.iã de fâto

superveniente que venha comprometer a perfeitâ execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior

devidamente compÍovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o ÓRGÃO GERENCIÂDOR fará o devido apostilamento ha

Ata de Registro de Preços e informaná aos proponentes a nova ordem de regi§tro.

ITAVA - DA ATA DE

8.1. A presente Ata será divulgada no portal da intemet wrvül.rdngaradaserra.mt.gov.br'

CúU§ULA NONA _ DAS OBRIG ES DO ÓRGÃO G CTADOR

9.1. São obrigaçôes do órgão gerenciador:
9.1.1, Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

9.1.2. prestac por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das

obrigaçôes contraídas;
9.1.à. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e Iiscalização dos

produtot à exigência de condições estabelecidas no Edital e à propostâ de aplicação de sançôes;

9.1,4. Assegurar-se do ftel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

9.1.5. Efetuar os pagamentos deüdos nas condições estatlelecidas nos respectivos Edital e Ata;

9,1.6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais lantaiosos para a Administração, por meio de estudo

compa.ativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7, Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por

descumprimento do pâctuado na Ata de Registro de Preços;

9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaçõe§ assumidas pela Fo.necedora Registrada;

9.1.9. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado

pela completa e peúeita execução da Ata de Registro de Preços.

CLAUSUUI DECIMA - DAS OBRI GACÕES DO EORNECEDOR REGISTRADO

10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outr?s inerentes ou decorrentes da presente

Contratação:
10.1.1, Proüdenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo

estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiâis, insumos, mão de obra, fretes, embalagens,

seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito

fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10,1.2 Fornecer os medicamentos, otlieto da presente licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposições

e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.

10.1.3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos pEzos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e

na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se

com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital'

10.1.4. Proceder à entrega do obieto do edital, com os deveres e gaÍantias constantes nos Ánexos I, do Edital;
10,1,5, Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os

motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10,1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal,

comercial, tmbalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal

designado, resultante do fornecimento do objeto destâ licitação.
10,1-7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminaçôes contidas no Termo de Referência, sem

defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de

armazenamento e uso, que proteiam de intempéÍies, de forma que garanta a sua integ dade e não sejam danificados
durante as opemções de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, sob pena de não

recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos, comprometendo-se a reparal corrigi4 remover, reconstruit
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,

ou em que se verificarem defeitos ou incoreçôes, resultantes do fornecimento, contados da notificação que lhe for
entregue oÍicialmente.
10.1.9. Manter; durante a vigência da ata e/ou contrato, as condições de habilitaÉo exigidas no Edital;

Rubdca:-

m
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DECTIUA PRIM ôEs DE FoRN E PRAZO D

11.1. O objeto desta licitação refere-se a uma eshmativa de utilização dos produtos, a §erem aPlicadas durante 12 (doze)
meses; assim, não poderâo ser executados em uma únicâ parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as

quarttidades estipu]adas nos pedidos parciais/requisições emiüdas pelo Orgão solicitante.
11,2. A licitante vencedoÍa deverá fornecer o objeto em estritâ conformidade com disposições e especificações do edital da

licitaçâo, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.

11.3. PaÉ fornecimento dos medicamentos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que deveú estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou aindâ

Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração.
11-4. A empresâ vencedora deveú entregar os medicamentos mediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Regisro de Preços;

11.5. À enfega dos medicamentos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de

seryidores preüamente autorizados, farão as solicitações dos produtos junto à conh'atada, mediante formulário próprio de

ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado responsável.

11.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada, no prazo

máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da requisição e nota de empenho, salvo se houver pedido Íormal de

prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/conhatado e acatado pela ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL.

11.6.1. Caso não seja efetivada a entrega denko do prâzo preüsto, a empresa classificada em segundo lugar seú convocada

para o [ornecimento do objeto.
11,7. Os medicamentos solicitados deverão ser entregues na CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO,

localizado na Av Brasil ns 2.351-N, lardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do

encarregado do Setoit em conformidade com § B', do artigo 15, da Lei 8.666193, em dia e horário comercial, onde a mesma

terá o prazo de até 03 (três) úteis dias para aceitar os materiais.
11,8. A CONTRÁTADA deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreteriveimente, na quantidade total solicitada,
descrita no empenho.
11.9, Todo o medicamento fornecido deverá estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeiàs condições de

armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados durante as operações de transporte,

carga e descarga, conforme determina a Legislaçâo ügente, podendo, os medicamentos serem devolvidos sem quaisquer

ônus ao município, caso as exigênciâs não sejam âtendidas.

11.10. Os medicamentos ofertados, deverão apresentar registro na ANVISA/Ministério da Saúde; assim como certificado

do INMETRO, quando for o caso;

11.10.1, No ato da entrega, os medicâmentos a serem fornecidos, deverão possuir Begistro no Ministerio da Saúde. que

seÉ conferido pelo responsável da CÁF- CENTRÂL DE ABASTECIMENTO FARJTIÂCEUTICO.

11,10.1, Os medicamentos que não possuirem os r€feridos registros e/ou certificados não serão recebidos, e a
empresa será desclassificada para o respectivo item, sendo convocada a segunda colocada,
11.10.2, Á empresa é responsável por certificar-se que a marra regist:Àda em sua proposta atende -as especificaçôes
do edital. Os medicamentos em desâcordo, nâo seÉo recebidos pelo CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO

FÀRMACÊUTTCO.
11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO'I conforme RDC \e 7l/09 da ANVISA e Portaria GM/MS

2814 /7998.
11.12. A frase "EMBALAGEM HOSPITAIIIR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8q, § 6a da RDC nq

71/09 da ANVISA, é permitido incluir as demais informações preüstas para a embaiagem secundária na embalagem

primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias

10.1.10. Comunicar ao CONTRÁTANTE, qualquer problema ocorrido na execuÉo do obieto do contrato;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRArÁNTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na

execução do obieto do contrato;
10.1.12, Não subcontratar o obieto da presente licitaÉo, sem o consentimento préüo do contratante, o qual,

caso haia, será dado por escrito:
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exPostá em üsta
das responsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1.14. Acatar.a fiscalizaçâo do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações

atendidas imediatamente;
10.1.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATÁNTE, ou

ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitaÉo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATÁNTE, conforme disposto no art'
7 0, da Lei te 8.666/93;
10.1.16. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT tuncionário[sJ que atenderá(ão) às solicitações dos

medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato

para atender às requisiçôes;
10.1.17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
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11.13. Os medicamentos deverão ser entregues separados por lotes, data de validade e febrlcante, com seus respectivos
impressôs na nota fiscal.
11.14.0 prazo de validâde dos medicamentos, quando da entrega pelo fornecedor à unidade contratante, deveÉ serde no
mínimo,01 [um) ano. Os casos excepcionais seÉo analisados após aviso prévio;
11,15. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, esp€cialmente no
tocante aos ücios de qualidade ou quantidade que os tomem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuâm o Elor, conforme diploma legal.
11.17. Â responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitados ficaú a cargo do responsável da CÁF - CENTRÁL
DE ABASTECIMENTO FARMÁCÊUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá prcceder à a!"liação de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11,18. No ato da enlÍ€ga, os medicamentos seráo analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que nâo
saüsfazer(em) à especificaÉo exigida ser(ão) devolúdo(s), à contrôtada.
11,19. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparat corrigiÍ, removec reconstruit ou substituit
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em funÉo da existência de irregularidades, incorreções, resultântes do
fornecimento, contados da notiÍicaÉo que lhe for entr€gue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o
que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e arÍi$os 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.
11.20. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, descritas neste Termo de Referência anexo I, e será observado no que coubel as disposições da Lei Federal ne

8.666/93 e suas alterações
11.21. Durante o prazo de lidade da Áta de Registro de Preço, a CONTRATANTE não seÉ obrigada a firrnar as contratações
que dela poderá adúr, facultando-se a Íealizaçào de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
11.22. O município rcserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos medicamentos fornecidos peLa

licitante vencedora, a Íim de eüdenciar o cumprimento das exigências da Ata, podendo, quando necessário, solicitar
doc-umentos comprobatórios para Íins de verificação.

CTIIUSUIII DECIMA SEGUNDA - DAS ICÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO
12.1, O objeto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, afavés do Encárregado do
Almoxarifado Central do município, mediante Termo de ConstataÉo e Rec€bimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento.
12.1.1, O objeto seú recebido da seguinte forma:
a) Proúsoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificaçôes, caso não haja qualquer impropriedade explícita, seú aceito esse recebimento;
bl Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recet imento provisório, mediante, "atesto" na nota fiscal/fatura,

depois de comprovada a adequação aos termos contÍatuais e afeúÉo do direito ao pagamento.

12,2. O recebimento e a aceitação do obieto desta licitaçâo, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, descritas no Termo de Referência (Anexo II) e obedecerão ao disposto no ÁrL 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
n.s 8.666/93, no que lhes for aplicável.
12.3. O Município reseÍ para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituídos ou complementados, às expensas da CONTRATADÀ sem que isto Ihe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRÁI)O
quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078/90)i
12.5. A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em regisho próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularizâção das faltas ou defeitos
observádos.

CúUsULÁ DÉcIMA TERCEIRÂ _ DA FoRMA DE PAGÂMENTo
13.1. Pelo íornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagará a CONTRATÂiITE à
CONTRÁTADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13,2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscâl/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsável da CONTRÁTANTE, acompanhada da certidão ne8atiyà de débitos relativos aos tributos
federais e à divida atina da união ê Co Íibuições Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaÉo iunto âo FCTS e certidão negatiyâ de débitos trabalhistas (CNDT), no prâzo de até 30 (Eitrta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13.2,1. Os pagamentos serão creditados em favor da Contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
nâ propôstâ, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deveá ser efetirrado o
crédito.
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13.3, Na ocorrência de reieição da nota Íiscal, motivada por erros ou incorreções, o pr?zo esüpulado no subitem
anterior passaÉ a ser contado a partir da data da sua reapresentaÉo.
13,4. Á Contratada deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscâl/Fahra com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de
habilitação no certame e conseqüentemente lançado no instrumento contmtual.

CúUSULA DÉCIMA oUARIA - DA FISCÂLIZACÂO E GERENCIAMENTO DÂ CONTRATÂCÃO
14.1. A fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá respectivamente à Secretaria Municipal de Administração e

demais Secretarias requisitantes, que determinaú o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art.
67 da Lei oa 8,666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTRÁTADA, serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiara Cristina Furquim, Suplente: léssica Nunes da Costâ;

14.2,1. Competirá aos responsáveis pela fiscalização aconrpanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância às

quantidades máximas a seiem adquiridas, reieitar os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como,
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adiudicado, conforme arl 67
da Lei n.8.666193.
14.3. Fica reservado à fiscalizâção, o direito e a autoridade pâra resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso
não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modificação na contratação.
14,4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes,
14.5, A Contratada deverá aceitaL antecipadamelte, todos os métodos de inspeção, verificação e conEole a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos. explicaçôes, esclarecimentos, soluçôes e

comunicações de que esta necessitar e que forem julgados nccessários ao cumprimento do objeto da presente licitaçâo.
14.6, A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiya do fornecedor
contratâdo, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou
perante terceiÍos. do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em
corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, airda, o Fornecedot sem preiuízo das penalidades
previstas, procederao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CúUSULA DÉCIMA oUINTA - DAs PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retárdamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuÉo do contratô, cômportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude Íiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública e, s!'rá descredenciado no sistema de cadastramento de íornecedor estadual, pelo prazo de até 05
{cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legai§.
15.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da Contratada. que deveá ser apresentada no prazo de Os
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplical as seguintes sanções:
I) adveÊência por escrito sempre que verificadas pequenas íalhas corrigÍveis;
ll) multa de O,So/o (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contratação em atraso;
III) multâ compensatória/indenizatoria de 5yo (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de O,syo (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação
prevista no Edital e não discriminado nos incisos anterlor€s, sobre o valor da contratação em descumprimento,
contada da comunicaçâo da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão tempoÉria de participar de licitação e impedimento de contratâr com a Prefeitura Municipal de
TangaÉ da SerIa-MT, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
vl) declaração de inidoneidade para licitar e conlrÀtar com a Ádministraçâo Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniÉo ou até que seia promovida a reabilitaÉo, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o zoa (vigésimo) dia de inadimplência, a Âdministmção teni direito de Íecusar a execuÉo da contÍataÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatária a peÍda de interesse no recebimento
da nota Íiscal/fatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades preyistas neste
Instrumento,
VlllJ a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alinea anterior; em
quaisquer dos casos, obser do o interesse da Contratânte e a conclusâo dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
lE ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa
de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nq 8.666/93, observada a ordem de classificaÉo da licitação e as
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mesnras condiçôes oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida le8al para prestação dos serviços o.â
conttirtados;
X) quando aplicadas âs multas previstas, mediante regular processo administ!.'ativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos rralores deüdos, nos
termos dos arts. 368 a 380, da Lei ns 10.406/2002 (Código Ciül);
Xl) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuÍiciente para possibilitar a compensaçáo de valores, a

Contratada seÉ notiÍicada a recolher aos cofres do Enirio â importância remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contrâtada, do comunicado formal de decisão
definitiva de aplicação da penalidade, sem pre,uizo das demais sançôes lêgais cabíveis.
Xlt) Âs sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulaüvamente, ou não, de acordo com a gravidade da
infração;
Xlll) O valor máximo das multas náo poderá excedeD cumulativamente, a loo/o (d,ez por cento) do ralor da
contrataÉo;
XIV) Nenhuma parte será respon§ável perante a outr? pelos atra§os ocasionados por moüvo de força maior ou caso
fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deveÉ ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CúUSUIÁ são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a
sobreposição de outras sanções preüstas na Lei Federal ne 8.666/93, com suas altemções.
XVIIJ As penalidadês serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notiÍicaçâo endereçada
à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestâção e posterior decisão da Autoridade
Superior, nos termos da lei.

15.3. As penalidades previstas neste item têm caúter de sanÉo administrativa, consequentemente, a sua aplicaÉo não

exime a empresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangará da Serra-
15,4, Nas hipóteses de apresentação de documentaçâo inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo
inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7q da

Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamenter
15,41. Desclâssificação ou inabilitaÉo, caso o procedimento se encontre em fase de iulgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta iá estiver assinada, procedendo-se a paralisaçâo do fornecimento.
15.5, Ás penalidades seÉo obrigatoriamente registrâdas no Sistema de Cadastramento UniÍicâdo de Fornecedores -
SICAF ou no Cadasho de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de flcar imp€dida de licitar e cotrU-atar, a
llcitante deverá ser descredenciada por igual período, sem preiúzo das multas previstas neste Edital e dâs demais
cominaçôes legais.

DE IMÂ . DA ADESÃO
16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
sua vigênci4 desde que manifeste interesse e mediante prévia autorizaçâo da Secretaria Municipal de Administraçâo.
16.2. Cabeá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
assumidas com o município de Tangará da Serra e óÍgãos participantes.
16.3. O quanütativo decorrente da adesâo à ata, não podeÉ excede4 na totalidade, ao dobro do quantitativo de câda
item registrado na ata de rcgistro de pneços para o município de TangaÉ da Serra e óÍ8ãos participantes,
independênte do número de órBãos não participantes que aderirem.
16.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário de Administração, que,

somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que inshua o pedido através de ofício, com as informaçôes necessárias de acordo com a legislação vigente;

16.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea "b", além das exigências constantes para o processo de autorizaÉo de
adesâo deveÉ ainda, conter as seguintes informaçõesr
a) número da ata e seu ob,eto;
b) quantidade contratada;
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
d) nomq cargo, telefone e setor do r€sponsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço para possfueis contatos:
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na reÍerida atâ;
f) carta de concordância do fornecedor ou pÍestador do serviço;
g) iustifi cativ"a da \ranta josidade;

16,6. Cümpridos os requisitos foÍmâis para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente após parecer iuídico
favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.
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16.7. As soiicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de TangaÉ da Serra, por meio
do Setor de Licitações através do e-mail licitacao@tangaradaserra.mlgov.br ou pelo endereço Avelida Brasil nq 2.351-N,
Bairro jârdim Europa, telefotresr (65) 3311-4a2o / 33L1-44O9.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSICÕES GERÂTS

17.1. lndependente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaÉo, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO no pregão farão parte desta Ata de Regisrro de
Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n q 10.520/2002, do Decreto n.s 258/2003 e

cla Lei 8.666/93. e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
aJ todas as aiterações que se fizerem necessárias serâo registradas por intermédio de lawatura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.
bJ é vedado caucionar ou utilizâr o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

cúUsUTÁ DÉCIMA oI'[AvA - Do FoRo
18.1, Para dirimit na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços seú competente o foro da
comarca de Tangará da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim hâverem, entre si, ajustado, foi Iavrada a presente ata de registro de preços que, lida e

achada conforme, é assinada em 03 (três) úas, de igual teor e forma, pelos signaÉrios deste iÍrstrumento e pelas

testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma üa no Departamento de Licitação.

Tangará da Serra-MT, 18 de Maio de 2021

GICELLY MARIÂ LOREN SOUZA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

l.lgtt4tunwOWru[
FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAçÕES ESPECIAIS LTDÂ
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N. 027 lzozt - OO8
PREGÃO PRESENCIALNg OL7 /2021- REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMTNISTRATM Na 07912021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O MUNICIPIO DE TANGARÀ DA SERRÂ com sede na Avenida
Brzsil nq 2.351-N- 2e Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPr/MF sob o na. O3.788.239 /00O1-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmente ÓnCÀO GgnenCIADOR e a empresa M. F. CARNEIRO,
inscrita no CNPJ sob o np 07.563.253/0001-12, com sede na Quadra 104 Sul, Rua SE 07, Coniunto 02, Sala 01,
Lote 01, Centro, CEP: 77 .020-022- Palmas - TO- Fone: (63J 321,5-61,1,0, e-maÍl: : monicakarneiro@hotmail.com ,

neste ato, representado pela Sra.Mônica Fabiana Carneiro, brasileira, solteira, sócia proprieúria, portadora da
Cédula de identidade RG n': 261842/SSP-TO , inscrita no CPF-/MF sob o nq 97 6.8A5.171,-68, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal ne 10.520/2002, Decreto
Municipal oa 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666/1993, e alterações posteriores, firmar a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minutâ foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de
Tangará da Serra, que emitiu seu parecec conforme o parágrafo único do arügo 38, da Lei nq 8.666/93, e ainda
mediante as cláusulas e condições seguintes.

CT.A.USULÁ PRIMEIRÁ _ DO OBIETO
1.1. Â presente Ata rem por objeto o REGISTRO DE PREçOS, para futura e eventual AQUISIçÃO DE MEDICAMENTOS,
PARA UTILIZAEÃO N-O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA§ UNIDADES DE SAÚDE, V]NCULÁDOS A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregão Eletrônco ne Ol7 /2O21.

CúUSULA SEGUNDÁ _ DÁ VINCUI,AÇÃO ÂO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Ne
Ol7 /2021e seus Anexos, Processo Administrativo ne O79/2021, do q\ai é parte integrante e complementa[ vinculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR R.EGISTRADO.

cúUsUIÁ TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua âssinatura.
3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento vinculativo,
obrigacional, com características de compromisso pam futura contratação nas condições estabelecidas.

UARTA - D PR
4,1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o obieto deste contmto, isentando a CONTR^ATÂNTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços re8ist.ados e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGISTRT{DOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site tl'ww,tangaradaserrâ.mt.gov,br.

cúusulA ouINTA - DA RELÂcÃo DÁs EMpREsÁs BENEFIctÁRlAs E pREEos REcIsrRADos
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR âdota.á a prática de todos os atos necessários ao contÍole e adminishação da presente Ata.
5.2, Em decorrência dâs propostas e lances apresentados e homoiogados no certame licitatório, ficam registrados, para
contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:

ITEM MEDICAMENTO uNltl QTDADE MARCA VALORUNIT

89 QUETIAPINA 5OMG, COMPRIMIDO UN 4.000 SUPRÁFARMA/
SUPRÂFARMA

1,15

90 QUETIAPINA 1OOMC, COMPRIMIDO 2.000 SUPRAFARMA/
SUPRAFARMA

1,55

107 IMIPRAMINA, PAMOATO, TS MG CÁPSULA UN 1,92

s-2. 1. DO{S) PREçO(S) RECTSTRÁDO(S) pOR ITEM(NS)

UN,

14.000 SUPRAFARMA/
SUPRAFARMA

m
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11u PROGESTERONA - CONCENTRÁCAO/DOSAGEM 2OO MG,FORMÁ
FARMACEUTICA CAPSULÁ,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

UN 1800 SUPRÂFARMA/
SUPRAFARMA

3,06

CLÁUSULÀ SEXTA _ DO CONTRO E DAS ALTERÂCÕES DE PRECOS

6.1- Conforme o Decreto Federal na 7892/2073, durante a vigência da atâ, os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência dc eventuâl Íedução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou be.s
registÍados, cabendo ao órgão geaenciador promover as negociaçôes junto aos fornecedores, obser das as disposições
contidas na alínea "d" do inciso II do câput do ârt. 65 de Lei nq 8.666. de 1993
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticarlo no mercâdo por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado-
6.3. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observaú a
clâssificação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registÉdos e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comuniÉção ocoÍTa antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
bJ convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçào.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgâo gerenciâdor deverá proceder à revogaçào da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis pâra obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O regisko do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
bJ não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela AdministraÉo, sem justificativa
aceitável;
cJ não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticâdos no mercado;

6.8. O cancelamento de regisftos nas hipóteses preüstas acima, seú formalizado por despacho do órgão gerenciado4,
assegurzldo o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maiot
que prejudique o cumprimento da ata, deüdamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público;
bJ a pedido do fornecedor

6.10, A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condiçôes de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
6.11. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para análise e julgamento de eventual pedido de revisâo de preços, seÉo contados da data do protocolo e
entrega completa da documentâção comprobatória pela contratada. Até a decisão final da Administração Municipal, o
fornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor:
6.11.2- A recusa injustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicaçào das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administração, reconhecendo o desequilfurio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuaÍ a adequação dos preços aos de mercado, o Órgào Gerenciadot a seu critério
poderá câncelâc total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços,
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seia conveniente aos interesses da administração, cancelar, total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneÍiciária tenha direito a interpor recursos, ou a
indenizações.
6.15.4s alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios,

E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRE
7,1- O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Áta, por intermédio de processo
administrativo especíÍico, assegurado o contraditório e a ampla defesâ.
7,2. A revogaçào do seu registro poderá ser:
7.2.1, A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando comprovâ. estar impossibilitado de cumprir as exigéncias
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2.Por iniciaÍiva do ÓRGÃO GERENCIADO& quando:
a] o FORNECEDOR Rf,GISTRÁDO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercadoj

"t

Rubrica:-
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bl o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiÉo de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
por razôes de interesse público, devidamente motivadâs e justificadas;

o FORNECEDOR REGISTRADO não cumprir as ot rigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
o FORNECEDOR REGISTRÁDO não comparecer ou se recusar a retirat no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
câracterizada qualquer hipótese de inexecução totâl ou parciâl das condiçôes estabelecidas na Atâ de Registro de Preços
ou nas solicitações dela decorrentes.

cJ

d)
e)

f)

7.3. O FORNECEDOR R-EGISTRÁDO terá o seu regist.o cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da Ata de Registro de P.eçôs;
b) não aceitar reduzir seus preços regiskados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razôes de interesse público.

7.3,1. O cancelamento de registro, nas hipóteses prcvistas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, seú formalizado por
despacho do ÓRGÃo GERENCIADoR
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidâmente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o ORGAO GERENCIÂDOR faÉ o deüdo aposülamento na
Ata de Registro de Preços e informaÉ aos proponentes a nova ordem de registro,

CLAUSUUT OITAVA DA DIVU DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet r.rTr,,w, tangaraddserra.mLgov,br.

cúusuLA NoNA - DAs oBRtcAÇoEs Do óncÀo cenerucraoon
9.1. São obrigações do órgão gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de RegisFo de Preços;
9.1.2. Prestat por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigaçôes contraídas j

9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relaüvos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e hscalização dos
produtos, à exigência de condiçoes estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9.1-4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes assumidas pela Fornecedora Registxada;
9.1.9. A fiscalização exercida pelo órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado
pela completa e perfeitá execução da Atâ de Registro de Preços.

CLÁUSUtA]DÉCIMA - DAS OBRIGACÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1, Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contratação:
10.1.1, Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratâdo, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fietes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REcISTRADO.
10.1.2 Foflrecer os medicamentos, obleto da presente licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposições
e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.
10.1.3. Efetuar a entrega dos medicamentos, lros prazos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e
na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusiüdade por todas as despesas relati s à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital.
10.1.4. Proceder à entrega do obieto do edital, com os deyeres e garantias constantes nos Anexos I, do Edital;
10.1.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6, Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal,
comcrcial, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaçâo ao pessoal
designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaçào.
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10,1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem

defeitos ou avarias, deüdamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçôes de

armazenamento e uso, que pÍoteiam de intempéries, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados
durante as operações de transporte, cargâ e descarga, conforme determina a Legislaçâo viSente, sob pena de não

recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos, comprometendo-se a reparaI corrigir, removel reconstruiI
ou substituit às suas expensas, no total ou em parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,

ou em que se veriticarem defeitos ou incorreções, resultantes do fornecitrrento, contâdos da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
1O.1.9. Manter, durante a vigência da ata e/ou contrato, as condições de habilitação exigidas no Edital;
10.1.10. ComunicaÍ ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na exêcuÉo do obieto do contratoi
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRATÁNTE, visando efetuar repâros em eventuais erros comeüdos na

execução do objeto do contrato;
10.1.12. Não subcontratar o obieto da presente licitaÉo, sem o consentimento prévio do contratante, o qual,

caso haia, seú dado poÍ escdto:
10,1.13. promover por sua conta, através de seguros, a coberture dos riscos a que se iulgar exposta em vlstâ
das responsabilidades que lhe cabem na execuÉo do obieto do edital,
10.1.14. Acatar a fiscalizaçâo do ob,eto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações

atendidas imediatamente;
10.1.15. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRÂ'IANTE, ou

ainda a terceiros, na execuçào do fornecimento objeto da liciL?çào, nâo sendo excluída, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo fato de haver fiscalizâçâo ou acompanhamento pelo CONTRAIANTE, conforme disPosto no arl
70, daLei rP A.666193i
1O.1.16. Credenciar iunto ao Município de TangaÉ da Serra-MT funcionário(s) que atendeÉ(âo) às solicitações dos

medicamentos obieto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisições;
10.1.17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo editâl e seus anexos.

cúUsULA DÉcIMÁ PRIMEIRA - DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO. DOS LOCAIS E PRAZO DE E TREGA

11.1. O obieto destá licitaçâo refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12 (doze)

meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as

quantidades estipuladas nos pedidos parciâi5/requisiçôes emiídas pelo Orgão solicitante.
11.2. A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especiÍicações do edital da

licitaÉo, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de pÍeços apresentada.

11.3. Para fornecimento dos medicamentot registrados na ÂRP'Âta de RegistÍos de Preços, que deveÉ estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda

Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração.
11.4. A empresa vencedora deverá entregar os medicamentos mediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
período de 12 (doze) meses, contados da datâ de assinatura da Ata de Registro de Preços;

11.5. Á entr€gâ dos medicamentos seÉ de forma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de

servidores preüamente autorizados, farão as solicitações dos produtos junto à conÍatada mediante formulário próprio de

Ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado responsável.

11.6. A cortratadâ deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quanídade total solicitada, no prazo
máximo de 10 (dez] dias, contados do recebimento da requisição e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de

prorrogaÉo deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acâtâdo pela ADMINISTRAçÃo MUNICIPAL.

11.6.1. Caso não seja efeüvada a entrega denro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
paÍ" o fornecimento do objeto.
11.7. Os medicamentos solicitados deverão ser entÍegues na CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FÂRMÂCÊUTICO,

localizado na Av. Brasil na 2.351-N, lardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do
encarregado do setor em conformidade com § 8", do artigo 75, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
terá o prazo de até 03 (trêsJ úteis dias para aceitar os materiais.
11.8. A CONTRÁTADA deverá efetuar a entrega dos medicamentos, imprcterivelmente, rla quantidade total solicltada,
descrita no empenho.
11.9, Todo o medicamento fornecido deverá estár acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas cordições de

annazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados durante as operações de transporte,
carga e descarga, conforme determina a Legislaçâo vigente, podendo, os medicanrentos serem devolvidos sem quaisquer
ônus ao município, caso as exigências não sejam atendidas.
11.10, os medicamentos ofertados, deverão apresentar regisro na ÁNVISA/MiDistérto da Saúde; assim como certificado
do INMETRO, quando for o caso;
11.10.1. No ato da entrega, os medicamentos a serem fornecidos, deverão possuir Bggls@Jg-I[llisÉIlQi3§eltCc, que
seÉ conferido pelo responsáv€l da CAF- CENTnÁL DE ÂBÂ§TECIMENTO FARMACÊUTICO,

I
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11.10.1. Os medicamentos que não possuírem os referidos registros e/ou certincados não serão recebidos, e a
empresa seÉ desclassificada para o re§pectivo item, sendo convocada a §egunda colocada'
11.10.2. A empresa é responúvel por ceÉificar-se que a marca registrada em sua proposta atende 'as especificações
do edital. Os medicamentos em desacordo, não serão recebidos pelo CAF - CENTRÁL DE ÂBASTECIMENTO
FARMACÊUTICO.
11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. As embalagens primáriâs e secundárias dos medicamentos

devem ostentar a frase "PROIBIDA VENDÂ AO COMÉRCIO'; conforme RDC \e 71/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
2814/1998.
11.12. A frase "EMBALAGEM HOSPITALILR" é exigidâ nas embâlageDs secundárias. ou conforme o artigo Ba, § 6q da RDC ne

71/09 da ANVISÀ é permitido incluir as demais informâções preústas para a embalagem secundária na embalagem

primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deveÉo ser entregues separados por lotes, data de validade e fabricantê, com seu§ respectivos

impressos na nota fiscal.
17.L4. O prazo de validade dos medicamentos, quando da entrega pelo fornecedor à unidade contratante, deveÉ ser de no
mínimo,01 [um) a[o. os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio;
11.15. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos medicamentos ofertâdos, não podendo apresentar

deficiências técnicas, a§sim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Editál

11.16. Os medicamentos deverâo estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no

tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes

diminuam o valor, conforme diploma Iegal.

11.17, A responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitados ficará a cargo do responsável da CAF - CENTRÁL

DE ABÁSTECIMENTO FARMÁCÊUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de

desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18. No ato da entrega, os medicamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificaÉo exigida ser(ão) devolüdo(s), à contratada.
11.19. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a repara4 corrigit removeE, reconstrui[ ou substitui4
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em função da existênciâ de irregularidades, incorreções, resultântes do

fornecimento, contados da noüÍicação que lhe for enu€gue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o

que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções preüstas nos artigos 86 a BB da Lei
8.666/93 e arligos20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.
11.20. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do

objeto, descritas neste Termo de Referênciâ anexo l, e será observado no que couber, as disposições da Lei Fede.al nq

8.666/93 e suas alteraçôes
11,21. Durante o prazo de validade da Âta de Registro de Preço, a CONTRATANTE não será obrigada a firmar as contratações
que dela poderá advi4 facultando-se a realização de licitaçáo específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
11.22. O município reserva-se o direito de avalia4 a qualquer momento, a qualidade dos medicamentos fornecidos pela
licitante vencedora, a nm de eúdenciar o cumprimento das exigências da Ata, podendo, quando necessário, soliqitar
documentos compmbatórios para Ens de veriÍicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DAS CONDICÕES DE RECEB ENTO DO OBIETO
12.1. O objeto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Alnroxarifado Central do município, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento.
12.1.1. O objeto seÉ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;
bl Definitivamente, em até 03 três) dias úteis, após o recebimento p.oüsório, mediante, "atesto" na nota fiscal/fatura,

depois de comprovada a adeqüação aos termos contmtuais e aferição do direito ao pa8amento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitaÉo, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do -,
objeto, descritas no Termo de Referência [Anexo II) e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e ll, e seus paágrafos da Lei
n." 8.666/93, no que lhes for aplicável.
12-3. O Município resenã para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituidos ou complementados, às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4, O recebimento definitivo dos produtos, ot jeto do Edital, não exclui a responsabilidade do FOR ECEDOR REGISTRÁDO
quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilizaçâo pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078/90),
12,5, A cootratante indicaÉ servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do obieto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
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CúUSULA DÉclMÁ TERCEIRÁ. DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando deúdamenê executados e entregues, pagará a COTITRÂIÂNTE à

CONTRÂTÁDÂ o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;

13.2, Os pagamentos serão efetuados após a apresentaÉo da r€spectiva Nota fiscâl/Fatura, devidametrte atestâda
por servidor responsável da COMRATÂNTE, acompanhada da certidão tregativa de débitos relativos aos tributos
iederais e à divida ativa da uniâo e Contribuiçóes Prcvidenciárias (PGFN/INSS), certificado de rcgularidade de
situação ,unto ao FCTS e certidão negativ-à de débitos trâbalhistas (CNDT), no prazo de até 30 (trinta) dlas, contados
a parür do recebimento deÍinitivo.
1á.2.1, Os pagamentos serão creditados em favor da Contratâda, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicâda

na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deveú ser efetivado o

crédito.
13.3. Na ocorrência de reieição da nota fiscal, motiyada por erros ou incorr€ções, o prazo estipulado no subitem
anterior passaÉ a ser contado a partir da data da sua reapre§entâção.
13.4. A C;nEatada deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNP| idêntico ao apresentado para nns de

habilitaçâo no certame e consequentemente lançado no inslrumento cootrâtuâl-

cúUsULA DÉCIMÁ OUÂRTA - DA FISCÁLIZÂCÃO E GERENCIAMENTO DÂ CONTTRÂTÂCÁO

flf, a fircairrçan aã contratação decorrente do edital, caberá resp€cti mente à Secretaria Municipal de Ádministração e

demais Secretarias requisitantes, que deteÍminará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do arL

67 d,aLeirÉ 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

11.2. para fiscalização dos produtos íornecidos pela CONTRÁTADA, seúo designados servidores de cada Secretaria,

ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme seguel

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim, Suplente: Jéssica Nunes da Costa;

14.2.1. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância às

quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como,

áirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adiudicado, confoÍne art. 67

da Lei n.8.666193.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso

não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou

modif icação na contratação.
14.4. As decisões que ultrapassarem a compeGncia do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela

Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoÉo de medidas

convenientes.
14.5. A Contratada deverá aceitâc antecipadamente, todos os métodos de inspeÉo, verificação e controle a serem adotados

pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e

comunicaçôes de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da presente licitaçâo.

14,6. A existência à a atuação Íia fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor

contratãdo, no que concerne ao objeto da respectiva contrataÉo, às implicações próximas e remotas perante o Município ou

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execuçâo contratual não implica em

iorresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedot sem prejuízo das penalidades

previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

cúUsULÁ DÉcIMA oUI - DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado denro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apre§entar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer frâude fiscal, ficará impedido de licitar e contrataÍ com a

Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estâdual, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e oo contrato e das demais cominações Iegais

15.2, A Administraçâo poderá ainda, garantida a prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias útêis a contar da sua notificação, sem preiuízo das responsabilidades penal e civil, aplicac as seguintes sanções:

t) advertência por escÍito sempre que veriÍicadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5yo (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o vâlor dâ

contratação em atraso;
l ) multa compensatórla/indeniza trôria de Solo (cinco por centol pelo não fomecimento do objeto deste Pregão, calculada

sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de O,syo (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláu§ula ou obrlgação
prevista no Edital e não discriminado nos incisos aoteriores, sobre o valor da co ratação êm descumprimento,
contada da comunicaçâo da contratante (üa internet, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão tempoÉria de participar de IicitaÉo e impedimento de contÍatar com a Prefeitura Municipal de
TangâÉ da Serra-MT; pelo prâzo de ate 02 (dois) anos;
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VI) declaração de inidoneidade para licitar e conti?tar com a Administração Pública enquanto perduErrem os

motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a reabilitaÉo, na forma da Lei, perante a pnipria
autoridade que aplicou â penalidade.
VtI) após o zoe [vigésimo] dia de inadimplência, a Administração teÉ direito de recusâr a execução da contrataçâo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatária a pêrda de interesse no recebimento
da nota Íiscal/fatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades prevlstas neste

lnstrumento.
Vlll) a inadimplência da Conü.atada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterlor: em
quaisquer dos casos, obserr"ado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos
jertinàntes, podeÉ implicar a imediatâ rescisão unilateral deste ContElto, com a aplicação das penalidades cabiveis;
iX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contErtar o remanescente mediantê dlspen§a

de licitação, com fulcro no art, 24, Xl, da Lei Federal np 8.6 66/93, obseÍvada a ordem de classificação da licitação e as

mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestaÉo dos serviços ora

contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas sertm
cámiensadas pelo Departamento Financeiro da Conh:atante, por ocasiáo do pagamento dos valores devldos' nos

termos dos arts. 3óB a 380, da Lei na 1O -406|2OOZ (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensaçâo, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
reilizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensaÉo de yalores, a

Contratadi será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanes.ente dâs multas aplicadas, no

prâzo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão

definitiva de aplicaÉo da penalidadê, sem preiuízo das demais sanções legai§ cabíveis.

XII) As sançó;s acima descritas podeÉo ser aplicadas cumulatir.amente, ou não, de acordo com a Eravldade da

infi.ação;
XUIJ O valor máximo das multas nâo podeÉ excedex, cumulativamente, a loo/o (dez por cento) do valor da

contràtaçâo;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outrã pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso

fortuito.
Xy) A multa, aplicada após regular processo administraüvo, deveÉ ser recolhida no prazo máimo de 10 (dez) dias,

ou ainda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente.
XVll As sanções previstas nesta CúUSULA são autônomas e a aplicaÉo de uma oão exclui a de outs'a e nem impede a

sobreposição de outras sanções preüstas na Lei Federal nq 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garanüdo sempre o exercício do direito de defesa, após notificaÉo endereçada
à Contratadâ, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestaÉo e posterior decisâo da Autoridade
superior, nos termos da lei.

15.3. Ás penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrâtiva, consequêntemente, a §ua aplicaÉo não

exime a empresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acalTetar a Prefeitura Municipal

de Tangará da Serra.
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo

inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do preústo no art. 7q da

Lei 10.520/02, quaisquer das sançôes adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
15.41. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de iulgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. Âs penalidades seÉo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadasts-âmento Unificado de Fornecêdores -

SICÂF ou no Cadastro de FornecedoÍ€s do Estado de Mato GÍosso, e no caso de ficrr impedlda de licitar e conhtar; a
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem preiuízo das multas pÍ€vistâs neste Edital e das demais
cominações legâis.

CIITUSULÂ DECI sExrÂ - DÂ ADESÃO À lTA Oe nSC ISTRO DE PRECOS

16.1. Qualquer órgao ou enridade integrante da Ádministração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
sua yigência, desde que manifeste interesse e mediante préviâ autorizaÉo da Secretâria Municipal de Administraçâo.
16,2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou não do fomecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
assumidas com o município de Tangará da Serra e ór8ãos participantes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não podená excedeD na totalidade, ao dobro do quantitaüvo de cada
item registrâdo na ata de regisEo de pneços pam o município de Taugariá da Serra e órgãos Participantes,
independente do número de órgãos não participantes que ade rem.
16-4. O processo de autorização de adesâo à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário de Adminisração, que,

somente âLltorizará adesôes que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b] que instrua o pedido através de oíício, com as informaçôes necessárias de acordo com a legislação viSente;

rh
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16.5. Para instrução do pedido de que fata a alínea "b", além das exigências constantes pali! o processo de autorizaÉo de
adesão deveá ainda, conter as seguintes informações:
a) 11únlero da atá e seu objeto;
b) quantidade contratada;
c) justificaüva da necessidade de contratação do item solicitado;
d) nome, cãrgo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

0 carta de concordância do fornecedor ou prestador do seryiço;
gJ iusüficativa da ntajosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Atr de registro de preços, somente após parecer jurídico
favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.
16.7, As soiicitações deverâo ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, por meio
do Setor de l,icitaçôes através do e-mail ücitacao@tanmradaserra.mt.gov.br ou pelo endereço Avenida Brasil nq 2.351-N,
Bain u Jaltiirtr Europa, telefones: (65) 33ll-4azo/3311-4809.

CúUSULÂ DÉCIMÀ SÉTIMA - DAs DtsPostcÕEs GERÂIS
17.1. lndependente de sua transcriÉo, o edital e seus anexos principalmente a propostâ de pÍ€ço e os documentos da
proposta e da habilitaÉo, apresenadas pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO no pregão faÉo perte desa Ata de Registro de
Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constãntes da Lei n.a 10.520/2002, do Decreto n.s 258/2003 e
da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçôes:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o confato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

CLÂUSULT DECIMA OITAVÂ . DO FORO
18.1. Para dirimi4 na esfera judiciel, as questões oriundas da presente Ata de RegisÍo de Preços seÉ competente o foro da
Comarca de TangaÉ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, erfe si, aiustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e
achada conforme, é assinada em 03 (Eês) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquiEda uma via no Departamento de Licitaçào.

Tangará da Serra-Ml 18 de Maio de 2021

GICELLY MARIA LO SOUZA
SECRETARIA MUNICI DE SAUDE

fi,ssuatun no onguu[

M. F. CARNEIRO
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ATÀ DE REGTSTRO DE PREç3S N' O27 /"O21 - OO9

PREGÂO PRESENCIAL NA O'] ]J2C2 i. RECISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÁ'I !','ú Ne O7I/2OZl
VAI,IDADE: 12 (D07E) MESiI'

Aos dezoito ciias clo mês ilc i.i:,c rlo ano de 202'1. O MUi\iiCiPrO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil n! 2.35i-N- 2q Piso- lL,. §iri'.lpa- Tangará di Scr!-â-\lT, inscdto no CNPI/MF sob o ne. 03.788.239/0001'66,
neste ato i-eprescutaCo ir.l. a-ri.i:!r lli,rri;.pai, ir{I:DER ÁLBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da

Cédula cie lile;itidadc 039i.; .,: - SSP/;|: i ! C!i. j,1, 
'-.' 132.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de

Tangará da Se|ra-lr{T,.1ôi..r-:r:i? Cei'!ollr,,la.1.r ;itiiir.e:,relte ÓRCÂO CERENCIADOR e a empresa MEDIIJIR
rMpoRTAçÃO E DrSTRlBit:ÇÁC DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, inscritâ no CNPJ sob o ne

o7.752.236ifint'23. cr.,, , ' i: ',i R.ra l."rbe.r:o att:J !.'iilc. ne 420, Bairro lmiSrante, Vera santa Cruz-RS, CEP:

96.8iC-408, t. efore: [.;- ' --'- -i0137't:'1:31 t"ii''t-16'(,9, e-mâil: licitacaomedlive@medlive'com'trr' neste

ato, rÊp.erj€ 'rr.i(i r .:elo ',. r 'i.,lr Âugu!,to Games Ne::manL brasileiro, solteiro, portador da Cédula de

identidade RC 41101::a! r" iiicr-it,) iro fPFl)íF sci o ne 031.237.800-90, denominada simplesmente

FORNECEDOR REGISTRAT. iescivem r:r lorma d:, ::i:i Lei Federal De 10.52012002, Decreto MuniciPal ne

258/2003, e, sil L,.sidlar-iii r:- " ' r'ii I-3i ieder;l n'8.',:.::ii'103, e alterações posteriores, firmar a presênte ATA

DE REGISTRO DE PR.sC(r:-i .,)': ri)rnura :i)i el::!-r-.ir:ir,: pela Procuradoria Geral do Município de TangaÉ da

Serra, que emitiu seu l)ar-:,'r'. :,irlbrne o $arásl'a"i .',r'iirt d5 artigo 38, da Lei nq 8.666/93, e âinda mediant€ as

cláusulas e ccrdições sa,gt::i. .j.

CLÁLtSlii.' :lji:,i!riiir: - i .

1.1, a ': :- : I i,:i i I 'la ): :la i:. i'.'. r.r:u':, i,:v:,rtual AQUISTÇÃO DE MEDICÁMENTOS,
pARrl r:..:i:.. ii \'ar.I -il i {r.: rr:^.: -1, r,\!DÁ-5ES DE SÂÚDE, VINCULADOS Â SECRETÁRIÁ
MU I.',i,- i: S'll:l': .r i:' , - -i't,ir:c ,le Reler'ênciâ e demais exigências
cstêL(-.r. ri.,:.-,r:,. r :i .. r,r:,r.:..:1.. ,. i., :,\iicc tr Al712OZt.

cúusri,.ê s:Ç:1!t-]1_ lil . ,: ,i.-t: -4c l !1iiii,
2.1. istr: 'r:._ ,::iL .:, -:.-:i: .:i::rr i,a,li r..:: . -. i:rti:l! 1c PreEão Eletrônico para Registro de Preços Ng

Ol7 /ZtZt e s--.,\.i[er.ú:. i).). .-..,i-,,inijtr:lti.,,o,,,.j-t)ljt21,.lcq,rrl e pârte integrante e comp]emenLar. vinculando-
se, aind::. j t: 

-.ir.:t; :.. i arll.' i',.,.-.,CiSt,-LLiji,.

CLAUs{r!..\- ,E:.( I!l]]L- !r . . ,1..:- 'L;1j:.'.

3.1. I ..: .., i:: :i.':::r:.:.::1 :. a zÊ ) r.rej3s, :, crntjll da dat.? de sui assinafura.
3.1.i.'... r, _ : , .-:. - 

_-, ier': aonsidelzCo docilnlento rincllaii,/ô,
otr'l':.. ., r. -_:: r :ri _ 'j.orl(lici,ls eltabeleclias.

e!Áu§:tlr1 t)i.:=: i1: -t-l I :: ,

4.1, No piec,:' ..a lt I ! :it3l. tl i ::.',,r : riin aô rilp r:aaú i i j nír ) cs :nlirostos, tariias, fÍêtes e demais despesas que, direta
ou indiil.J.,i. i:{- :e:)l}:rir ''. i. . in .} r}ricr,j il.jlr .- i .;-iiat,, jJe!,taitdo a CONTRÂTÂNTE de quâisquêr ônus por
desPeri,,i r.rr!.,.i,, :..
4.2,i-)!,ir!:-. -!..:--- .,:,--:r-::..,.ri!:rj,-':L\OiiESREúISTRADOSdaÁtaserãopublicâdosnoDiário
Oficiti rir'!jl-r:.... j,:ri.. . ..:r1 ! r- i.-iri, l:t,rr,,oil1s\!$ricípiosdoEstadodeMatoGrosso-AMM,no
srte !IlJ,.LijtE!.!4[Ls3]L:. '. . -:!

çtÂü§lr,Âl1rl.,r,i, _rll::, . . !.:r1riHllsts Et\L! i!'.1k1.ls E PREÇOS REGISTRADOS
5.1, O ókcÀt, i,iliif:hClr^.t tlt1 . . , .. .r r-:: , r rr! ri f.rr r: ,-:. j :r...:ssáfi9s ao controle e administraçâo da presente Ata.

5.2. Enr il:,-.rr:, :(.! iilj )r i .. . - '. .' : ..' ..:r.r-,\\ r1,r certarne licitatório, ficam registrados, para
conÍai:!::i ;.,..i.: ,:;ir. i-v:ii,rr1.,;: :ir" :i.. i: rl.r,,s:ic;rrlo:, conforme abaixoi

5.2. 1. rloiii i;r'ri:()1Si .ii;Ll,: . , Ptri. ,,r.:.r--\:,1

gIDADT: I,Í,âRCA VÁLOR UNrI

100_000 cRisrALtA//
CRISTALIA

0,20

20.000 BELFAR/
BELFAII,

0,08i+ iti

e À,Í. I s. / cPL
FL:-

I UN.

\\
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, -i .,.! l!,Lrl ::-!.=:-: í !:::!,_.:-e!
' . ' l- .. ,. : r:::' i.: .:.:, rrs llreços registrados po(lerão ser re\1stos em

:. . : :i |lr : .,- .,.i-,-.:_.a:j :L'lr aos fornecedorcs, observaaias as disposições
ta

6,1,

act !
aij.i
6.2,.
qef:rl ' -

6.3.
, cal
6,4
alas::

:11 -

rl,-

. ::- -ri-j.., : .r "',: ;r j!i..idc rir miicarlo por motivo supcrveniente, o órgão
''i i;. l:a!:,'ar.ii.r-r: r r:,1r! :i:i js Dj'eÇos aos valorcs praticados pelo mcrcado.

r _ .r, , : i!.r ,;. : .,a.s .ai!'jci p:aticados pclo nercado serão liberãdos dô

, ,jc: - r,. :, , r, rr:iuzr; jc!s preços aos válores de mercado observará a

-.i!--j? supêl ior ârr! tr'e.os r-agisrrajcs e o fornecedor não puder cumpriÍ o compromisso,

ó.6.
3ic'.: -

a-i r1 -

.r)

aceli
tlr.

. , -- ..:i:.t.:) :tntes iic, pedido de fbrrecin1ento, e sem

. r:i:t:,-_:- r!ajlt4s ipresentadoS;
. -- - --. ii.rai,o.

. : ..:,,i,, rr.r'r.-:.. r - \ri'.. . -r.ede. à revogação da ata de regisrro dê preços,
. '-,;ri,,-,t, l:r,:': -i:. r'rriii, arsJ.

.. lar ai::it al.i ,:

:.-:i_.lr'.:r):!aJ:
., r'i i..rlr.( :!, .. .ir. :ii ...:ii, eitabelecido pela Administração, sem iustificativa

.. !- r: !. '.-,ia:: :. -:.:-.tri iuDaÍloa àqncles praticados no mercado;

, r [..-.. .:.:. --.: i si.:: loiflallzado por despacho do órgão gerenciadoç

': ' :: , ,. - --r I i,r:_ r'.i..-tc, decoirentc de caso fbltuito ou força maior,
i- rar:il1:lrl-. !\r r:r,a\'ra.]r.. _riaiiiaildOs:

. -.;.t:1 --i::1,::'!.i1-:r-.,.e:"do:-.i)anccdedados,indicesoutâbelasoficiaise/ou

. : i. : , L.t::. :.. .- ... -1:: st.) oe delerir ou rejeitar o pedido.
': - r(ir: ' r''it .. _ - '.r! i:'-l ai]lrc-Õle:i:enio do preccr registrado no prazo máximo

.. :. .......'1.: pr\:ctssso.

...r::: , ,t .. r. ritrla. -tfr .t decisi-lo firl:l] da Admitistraç,lo Municipal, o
- : .- , : ...,-: .tr.ncrtt', peio preço rcgistrado em yigor.

: .r r: ..i ,;: :::..1:,:Js solicitados dentro do prazo eslabelecido no
,.-.,, . l,-!: , r :r-) -...i -ir.r..::ii

....r,j '-:, a , : ,J .t :,:iaai.r,. oilr.erlerii à revisão dos valores pactuados.
. .:. i ,,r,.:., ,_., r. li,trsà,\ -.ê meÍcado. o 0rgào Gerenciador, a seu critério

,r Ata de Registro de Pi'ecos
lesde que sÉia coEveniente âos interesses da administração, cancelar, tota! ou

o :. . r, a,:3 sÉr! !.-. it., i: ,_j.,) a .rei.ieficiáriâ tenha direito a interpor recursos, ou a

io <lü: pieco: s;r:ic -DutJliuadas no Diário Oficial dos Municípios

.t-.:,_..:... . ., ttl:.l;i.- pf,!À!{es
, t-,.r: : r-.\'ôgrio lra r\r:1, por iutermédio de processo

6.S.
itssrr - . i

6,9.
que .r:. , .
al ,..r

i.l;

'-:l: -

''.ts:.
5.i
,i L- .
5.i.. l

,riiii
5.1:
n.1-.
, o.l .

D,1,
pa,r

a.. 
-' i

;.2

HYP[RA/
BRAINFARMA

HYPERÁ/
BRÂIN!ARMA

0.15

iiN 2.5ú0 GEOLAB/
CEOÍ-AB

0,41

P. M. T. S. / CPL
FL:-

I

I

\\



ESTADO DE M.{TO üROSSO
PRETEITURÀ TiUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

secretaria Iíunrcipal de AdministraÉo
DcpartameÍ!to de Licitâçõês e ContEtos

PM.T.S. /CPL
FL:-

RubÍical

7,2,1..\..-. i'-.: !..: , r_.r.,r'..,'esrat- Il.Dossillilitado de cuntprir as exigências
dà r-.'
7,2,2. Y -' , ..:' .: rlri,. .. .

a) .r i:i)ir\:: r I l:1 :i, .': r ':,:.:: !'Jt:-:ra..r ,lir hjp(itese deste se tornar superjor àqueles

U; ; : rf',:.- -)1. !-i . :. , -: :r , ir.,r i(r ,-u qlraliii.ãcão técnica e-\igida no processo

cj :: r.:: : I .1..
d) . i'iliil!:.-. :, .1. 

' :., .'. r:: ri. Registc de Preços;
e) . ::C--. : )., ;... "'.ii., no prazo est;lllclccido, as solicitações

f) c.ii ir . ..:., .i-res eslaDelecidas na Atâ de Registro de Preços

i.3.

b) :, .. ., I ,rl.ea:oaes irLrs prnticadds no mercado;
(i

7.3.1. - r. :. .: r ,;r:t :: rlitór'i e : amplf, def esâ, será iormalizado por
Cesp:.. -.
7-42 .. I i:,-i ie:.tsirii Ce preço na Í)coriênci3 de fato
suDe -. l.-.,r|t::tlrs rie aaio Íot-tuito ou Ce força maior
devle.::,
7,4.E,:\:':. :,..,. : (- .,I-:a 6-aREi(CIADOR fará o devido apostilamento na
AtadÉ jir'r.. :i 1. . .. i) :.- - i_ . -. jait: Ce !-eEistro.

CLÁIic]-'] i.'r . -i,, I.,r..:.:.- r ..r .- Àa!!i.!
8,1.,r-,, . - _-.:,,1st1t- -!r.)r!t,got,,br.

CLÁIJS: r.'.'..r. . ! .t . t!rr..l .-. r.t.i '\. -: - .i
q.1. !:i -

9.1. i.
9.r..r-, '. , ..- | ,:| ..r:lto àtastaa as Iotas Fiscajs oriuDdas dâs

9.1.:i. , . . .. . :! ... il..iitio io acomparhaniento e ilscalizacão dos
irao...r- . ....1,. icaiesên.jõas;
9.1,.: . - -. :. , ,t:rta!:nento convocató oeseLlsanexos;
9.1.5. l: r r .:, ...:.,...:i!-s Ld,tal c,\ra;
9.1.6 :!j l)aia :t 

^dministração, 
por meio de estudo

L'o,r:r.:
9,1,i,... . .,_j r: r..!): i-eglstraios e a aplrcação cle penalidades por
dr,..:
9.1.8 :.. : ,. -_..: irg scraila;g_Í..) .. .r, .-r 

= ;eslolsabj:icad,-, do Fornccedor Regisrâdo
l( i.,

clÁ,:
10.1 i:l -:-trs l.tofeljtes ou dccorrcl]tes da presente
{:on:ia
i0.1,i. - , .: : , r.,: , rr i-r.-r.,r,c,tfo Co obicto contratado, devendo
esia-- r: - . : . . t- -,-..::-: ljsilmos, mão de Obra, foetes, embatagens,
segi:].,-i ; .. .,..: - : .r -.. :.ii_l:tttái e Cemais despesas necessárias ao perfeito
iitl'i.::..: :, -l :

10,1.:: ,1,..:: .::t est!-ita confbrmidade com as disposições
r es._i - .. ,rr r) t.Jp altit de p reços âpres e ntada.!C.-..r ;r l,.l.L..ra requi.ieào rie lúrnecimenlo e.1..' .. ,,,,1...1.;,n;,1r6o, r.çp()nsâh;rilJndo_Se

, .r - . : .rs der,,rais condições estipuladas no Editai_
1 0-. 

i i: I ies .ôrl stantes nos Áne;os I, do Edital;

s



P. M. T. S. /CPL
FL:-

RubÍicâ:

10.1.5. -r.r,,,.. :r '.:i :.::, .: r...-, .i: .,.1t.i.ilcnte, após o pcdido de fornecimento, os

mui::i : -.. :

10.1.6. la., ) . t) , - .- .:, : r :: r:. :is].lr--.i:lrio tcdas as obrigações dc-natureza fiscal,

comerii.r,. .r. r:.:.'.i ., ,!-5 i!.rc:dentes do trallalho, conr relação ao pessoal

designiJ:: :':r: -.,ri,' '.r :, i, -..: '-:-, i..-::
10.1.7. Fili'.:J:!-r',, i - :i.lr..r ,-: r,- r- ti:]...'i::riir.:çóes contidas no Termo de Referêncie, sem
defeit.s ,:,,r . :r'., :. .' i ..:: s ap! opriada, e em perfeitas condições de

aÍmairel:.l.':,.i r...:-.:. :r".'!:-:..r .-.-iJ'i-alltaesuâintegridadeenãosejamdanificados
duranie..s n)-r.i. (' :: .-' ).,,:..(!rr llilla a Legislâçào vigente, sob pena de não

recelliat:-n.r. :l , l: r r.: .,,

10.1.8. i; , , --,:r i,.ri- , i...- ,f L E iit(ic- se a repa rJr, corrigit removel reconstrui4

ouer,riri.r.::: - ,..i, . --.r jilLliiD, contados da notificação quelhefor
enti'el.j.i r1 ::: .:-i..
10.'-.'-.1-l-.:.. i..i1.,..:: , -i!-r "j..':...i: .:-i;!-.s de habilitaçâo exigidas no Edital;
10.1.i;. a'r- -. ,' rr ;.: i1,..,,..'.- - - : 1-'i r-íú la execuçào do obieto do contrato;
10.1.1^ .i.: -.-., ..:,- - -..,:.lari l-clraros en1 eventuais crros cometidos na

exe(iÇ:tr.r..'.. : .i .,
10.1.12.lr;li:!.:.i!.,l.:l:..:jL...]-.-l:e.j
caso iriiia, str: ,. ;ui; 1; . ' .
10,1.13. lí;,-,,.r!i.,. i,r,. i . ..,.r'.:: {.- r.:i:i ,t ,. -,;l J: arii.r dos riscos a que se iulgâr exposta em üstâ
das res_Düt'i-.i-ja:iiaj.,,1r.: t.:,: a:rtt-:.it\j(._ti.:- : . . l-r, .:ll eaiitalj
10.i.i-i. -i..:-, r,,.-. .--..-,,r r,- -..s.-ll .lo contreto, que deverá tersuas solicitações
aterraiiL-:: l ,:, i. " l

10.1.i:. ,i.,. :i : . . .. ..'-.-i ,. ).rjscal ou pat.ir'llonial ao CONTRÂTÁNTE, ou
aini.r ,- :i r . 'i _ ...- r: i_ rrio scndo excluída, ou mesmo reduzida, a

10.1.-rr'. . i:ir ,-r .' l l.i i: irÍ;lj : ..t 'i :,rirciarlár'io(s) que atenderá[ão) às so]icitações dos
mealiaa:r-.r,:., _., r:1,.r':: :. ,il::r:Éaac, tcicfoaes, e-mail e outros mcios de contato
Pal';, ilir :'ia.: - .: '

10.1.ii. . -._ ::. ., ,.., , . ;:i r,<, !.:;3:eros.

cúu.i!-'-.- .i,:'l -., .. .r,:-!,,1.:: ,-: . = ,..1 :!;Ú lrcs LocAIs E PRAzo DE ENTRf,GA
11.1. .] r....: - . I . .,iddirrt,s, a serem aplicadas durànte 12 (doze)
mes-:. .. r. ..' . ' ;. iL:rer axecucões paraiais, de Í'ôrmâ a atender as
qurr-ii , 1,. r,,lrii:arte.

licit,..,,'. r:i-.
11.3. i:r-.. '.,;:, - . :re-:.1 .. -...i,--'. .,..: -r-i1::LÁia ce Registros de Pr€ços, que deveú estar
dey:dr.er.: '. ..,:!rr ,:r .. ;rr l.i!-r'- li.. ::i:1i::ilo o Cfitrato ou Nota de Empenho ou ainda
Au:r'.' :

11.4. A r. ,'-' ' . -- - r .:-i: li.::, ic Empenho c requisição do compras, pelo
perío1r rie . .'i-l,], ..,i. ....i rt. i, ::: :-. ' 'i_: (: iegis:l o de Pleços;
11.5. À e:..: .., . ' , . r. .r,r ,:.-ccssidadc, ã Secretâriâ dc Sáúde, álravés dê
sen':i, ' ,, . : ,.:s .!,:'ô à ccnkatada, mediante íormulário próprio de
Oad.r,:.,,, , -:..

11,6.-:, _ . : L...i!..:.: ..,:ii::i'.,,rlir.rte,ilaquartid3deLotal solicitada, no prazo

pror"o.r:,.:: i:: : - .- r-.r,.i.,)Lrlâ ÀDMINISTRÁçÀO MIJNICIPAL.
11.6,1. 4.. : ,. :1. .. ;, r-tessiicadr em segundo lugar será coÍwocada
Pari o:.i'_e.' , r:
11.7. .'.:i . .1.'- a,ltr'fRÁL DE ABASTECTMENTO FÁRJú|CÊUTICO,
loc?,r!"- ri. .r, - .. --.(en1]inado peia Administra.-ão, na presença do
el:c:i]'-'-:t:,. I,. , t_t: i .ii:'.,1 eD1 Cia e horário conrercial, onde a mesma
:e-i , r

des(. i _-.:
11.9. : .: . ..::.,.r:{clts::propriada, e em per[citâs condiçôes de
aÍm,r7 rr::, :. : - I .i-:|1ticat]os ihlrânte 3s opelaçôes de transporte,

qh



P. I!I- T. S. /CPL
FI.:-

RubÍi(a:-

cargil . !1.:i : .,i'j '.:: .:r'. -. 1 .j'l::. -:j :r-eaiiaâmentos serem devoli'idos Sem quaisquer

ônrr: ac:.
11.19. C: r.:. . : ,, .. i':r-: :.. r-i :-i! lsÀ/llinistério da Saúde; assin como certificado

11,11, .a-'r, a . .::l::ii:s L,nnl.rriâs e Secundáíias dos mcdicamcltos
de\,ê:i: .... - . r?:i. n!'7i,/il9 da -lNVlSA e Portaria GM/MS

281. i ' 
',-

1l.l?..r -;.:. ' . . : .ii::tiJ. ,it.onforn]e o artigo tt!, § 6e da RDC ne

prin j. .. .. ,"-
11.i:i , :-r' .,j;a:a.ie e fabricante. aol)r seus respectivos
iml:e: -

71..i!. '. _.-_. i : t tlltlLl-1ie contiatilite, deverá ser de no
mir.:
11.1:; .:r. _.rir'rri:( otêraados, não podendo lrlresentar
Íl.f:, ii ..i-..ri..ro.i.rctrrLitrciâeedoEdital
11,1r : .. L L.:ljJ r're Defesâ do Consumidor, êspecialmente no

toa.j. :,r r,.i: a ,.rJri:u:rúos ijú uso a c1i;c sc dcsltnam ou lhes

irm.'
11-1a . .:..l:r;:,:.i:iacar-qcCor-espolsá','el dâ CÁF - CENTRAL
DE ri-:.,: .- .-::. ':. ).r:r!', que dcr,'erá plocederà avaliação de
des(:: r .,
11.1ir. ' - , ;r ...:, ictallclade, sendo que aquele(s) que nâo
sati}'-.:., i:, .., : ^:..
11.1.'. : _rn:.r. aa-f.ir', relxovel rcconstauir: ou srLbstituic
os:. _ - ' , . 1: apjrLl:rÍ.i3des, incorrecôes, resultantes do
10:aa-r r .:.. - r, ..: !.:r r:r.]s :dicional per3 â (:ontratante, sem o
qlle:.: , : .::! r.: i)! ?,. llta.s nos:ifiigos 36 a BB da Lei
li.5ri:,,:r : .:
11,:3. i; i -', ..: L:i:: arr .rirquadr-arnento nas esDecificações do
Db,ei:; . - -.. . e .orii)ei, f,s disposicões di1 Lei l-ederal ne

7!.i: . :, : -: 
_.ir-'al 

E -,.r,, rcr:: cllr igadir r tirmar':ls contratacões
que a: ::.r !- .;ql si;ilú illeter'rdiLla, senCo assegurado ao
i e;

71.: ,. , .. , , ,. -,i,i1.ic:iJe dos medicamentos fornecidos pela
Iicit2rr. .. : : r,i. .''i .1t3, ,Jodendo, quando necessário, solicitar
doc.

C_lÀ_rt,-,,_r . ., ..-;.,., . : ,: I :.,,j !l_iij,-I!

.l.lr .,: . '-. : i-. !.b.iinento dos produtos, o quel deverá atestar

t2. -. ',

e) Fi - 
_ r-::: j .. ..'nÍerêniia de sua conÍôrn'lidâde com as

' i t. <:r- i:Ê tú'
bj li.' ,.' .. -, ii,)i'io, rnedixnie, "atesto" na nota fiscal/fatura,

c.ei, : . ..,--'.i, ill. .irigAlnento,

12.2. C ..:. r , . t,a,tiú:tr.1os eo enquadramento nas cspecificãções do
objero, rle:,:: ,: r'.: .... -: r ',,:...: ti .-t. ) :..:r:.is:o nc Art. i3, incisos I e II, e SeUS parágrafos da Lei
n.o Í;.65 ;, .-:.

12.3, r) .jt:, r . , :: ._ ,.. i.,,-rs ,_,r,t tlesacordo com o edital. devcndo estes ser
subsi;i--:a: ):i : :.r :."-: -- t'ir. a:-;j::;tO lhe agregue direito aO recebimento de
adic:or..::

É

:- .egisaros e/ou certificados não seÉo recêbidos, e a
: .. i.c::]: a segunda colocada.
, i..:ji;'i3.la em sua proposta atende'as espccificaÉG
,::'ri:.; peio CAF - CENTRÁL DE ABASTECIIE§FO

(\



P M. T. S. /CPL
FL:_

Rubrica:-

L2,4.tJ.. . .. ' r.i. i --lpÍi;rsibiiidade do FORNECEDOR REGTSTRÂDO

quani. ir ' :_ . . . .tiiizêcào pelil Secretaria requisitante, nos termos
Llo Ci, .

12.5. 'r' ii'r cile, :lDotará em registro próprio todas as

oror.i: . :' , r' : r:- ... .r: !j rr'c.ssár'io à regularização das faltas ou defeitos
obsêr"":rÍ1..

i3,1- ' 
-- ' : - .:r!'jr.!, .Dagará a C0NTRATANTE à

coNTti ' - -'-'"sl:rrJ;
l?.2 -.'. : :- : : .,ta Fi§câl/Fâtura, devidamente atestada
por súr 1:. :\'r.i'r iiegativa de débitos relativos âos tributos
fedef..i. .. .,. , . ,.. liG:N/lliSSJ, certificado .le regularidade de
situâ.irr, .. .. .r. i.--,"il ! f-i). no p r3zo de até 3 0 [trintâ) dias, contados
apê:: -,
i3.:,,-,- | :atasitr 83rcá!-io cnl aonta coafeilte indicada

cré!--r. '

13.3. a..: ., .:: r,.- ,,i: lir.crieçôes, o prazo estipulâdo no subitem
antt i" L

i-2./. .1 ..r-:i a\PI idêntico ao aprÊsentâdo para fins de

h:i--:i: : , :i':r:ri.

!.t4!. i . l':i§{:\!Áo
I4.: .': :'.'.r'. 1.r ., \lur:.rip.-rl de.lorinrsiraçâo c

de,::,. . .-:r li:'i .i: tirrtas ou defirjlos, nos termos do art.
67c-. . .rl
14..' ii, ir:iyna(i,ls seridor'as da ae(ia Sacrctaria,

03i ..'. - - '::i :,1 \rr:1Ê:- Cil Costa;

11.2,''- r ;,er,r-riijn!(J (ios seryiço§, inclusive obsen'ância às

dirirri,:r'.., ;' , .,. i'r .. , I'r ir:'r ir. ..e i,,r do ao licit3nte adjudicado, conforme art. 67
da:,i :r :' ,

14,.?. t :, .r . ; .. i, ,. :,,r:J i qraiquer caso singular, omisso ou duvidoso
r-ào :, j. . l. . 'que nà(, Jcrrrcte ônus pari o Mrrnicípio ou
modii.a::. : .

14.4, .',: . r. :f:: ' lr:r:.jjr-io, delerio ser solicitadas formalmente pela
Ccnti'êi.,ii : .,..',:-,.:- , ,.'- i,'c"l crh tempo hábil para a adoção de medidas
COnVen,e:,.alr.

1.+.5. -,.1 : - .1..' .: iJ I ist::ão,,,,cr'ificação e contrcle aserem adotados
pela i.j,' . -. .: .. --..,r. -.,..:,:a.,s. crplrcaçôes, esclarecimentos, soluções e
ccDi-r,' i . . .. r ,rirr:i.c.ito do obicfo da presentc licitação.
a4.6 '.. , .i,;,,ird?ceúrica,integraleexclusivadofornecedor
Collti:ii;,:: . : '1 . .. -,..1' . iÉ' !'r;\lillas e remotas pefante o {UniCÍpiO OU

per.iai, : i :. i : .: r ,1 r.'.rare:1tas da execução aontratual não implica em
cor-_:s. - :. , ..r,r. ., FirineceCor, sem prejuizo dâs penalidades
pre\;s ',: . ,: .- . ,;: :rrr::tias às talhas enl sues atividada-s-

Í)4!r-= , : i
15.:. | .: , ,:i: Jiirfe,j.ll_ i)!l apresentar docurnentacão falsa
exig 'r . , rt.'..i rr.t:it;,'er 3 propost.i, i:rlh;ii ou fiaudar na
e\9,: . , .. i:a:rr:t ii]]Dediilo da lllitÀr e contratar conr a
-{tlr I r : .. . '.,:,:-c'il,!- esiaduat, pelo prazo de até 05
(cir';,' ,:'; l:rr'r;rs ao n:!'.a.tõcs legars.
1-(.:. .' .r .. ilt',,erá s.r apreseniidâ no prazo de 05
(cil! -- .r ,.-t.i::(,r:i.itri\,i!,apiiaat:asseguiitessanções:
I)er.
ilj :.1,, :., '. .-,i:,iia;(lo io ibiiecinrcnto soore o valor da
ccr,.

m



P M. T.5. /CPL
FI,:-

RubÍica:-

lll) lr:r:,1;r. ..5,,: '. ., .:..irnentc do objelo l:iesle Pregão, calculada
sobl_: {. ',::, r . :

previst;: i:r, :i .. - : r,. :.-" ]:( " ..r i !o:r:'-'o l,alor da contfataçâo em descumprimento,
Con;3ik.j.;.,-,: :,,1..l:-; . a,ii::i..r:'. i:....irlliro],atécessarainadimplência;
V) s,rsper::r: .::::-!:it rl ,.'r::j i.::l.ri: :.jtio de contratar com a Prefeitura Municipal dê
TariE-:i. i.
Vl) is.t:i.r - ..r .:-. : i. :- r - r -- .i i:rilristrâção Pública cnquanto perdurarem os
motir.r C:ri. :..:.:;i i:: : ! r' r ,: .'..:)iiilr:iil. lra forlna da Lei, perante a própria
autcii.ii:ilr., - . i

Vlll a;:.',.t -' ,"-r.,.: ;' l. '; ,l:i -'rto de recqsar a execução da contrataÉo,
de aii.::;.r .:::. , . rr ., r ,i-lli!ií atáIia a perda de ioter€Sse no recebimento
da roi. : .; .. ; di' :lplicação das penalidades previstas neste
IIrsiaÉ:ri.,r. '
VIIII - r:;. r i, r: : . . r ':. ''..§i .lo prazo estipulado na alínea anteriorl em
quais.i,i?i.: .,- : .: ri ': : rr,clitsàc dos procedimentos administrativos

IX) ocr,-r,,' , -.: ., 1. , : ,i:,r.'. r:)Illratar o remanescente mediante dispensa
de lici+rgr,; i,. !:r ... :- :.: , t3, ris.r','âda â ordem de classificaÉo da licitâção eâs
mes!:]3,c i,. ,:.r i-! :': | , :.:::. 1 r- .::iia:i ,xa-dida legal para prestação dos serviços ora
contr3iaa, -
X) qlriri:_, ,'.- i;'r ; - :";-.: ;.i ,. - ::j:e.i' jr:.,,ceisú âdministràtivo, poderão elas serem

teri: L. .: :

XÍ)'.r: ir,r ';.,. - i ri,)r-;{l ou. iner<istirrdo pâganrento vincendo a ser
reali:r: i:i : l:. '.)i,:.:i,. i- rrr pcssibilitar a compensação de valores, a
Coayia:-r:: _ , :: _r, ':'iri(]i:r rerxànescente das multes âplicâdas, no
prã?s.,t,-ril : "! ... , .,-. i::ttlirst3da, do comunicâdo formal da decisão

infr=.âi:

conii::::'_1.
XIVI l. ,. . .. " r.r',,:r.rtlcs por m<rtivo de força maior ou caso
fort:rii,,.
XV) ,, , :: r.icihi,Ja noprazo nráximo de 10 (dez) dias,
ou a.a.'"
XVI-, r:,,. - . ,, r rir iroià íâo exclui a de ôütI? e nem impede a

XVir;1,.. ,. .. r ..-.,.r, .iiertc íe defesa, âpós notifiEação endereçada
àC<.;r,r.-,::.... .:-r.l:. .:.i-.. . -;': r.rir:,rla5-!â(ão e posterior decisão da,{utoridade
Supr:.-.:-. t, t'

ls.-i-:i :- :.-. , : ., -,.:-.::r :.r'.)i:Vâ, Consequcntcmcnte, a SUa apliCaçãO nãO

de T-::. i,:
15,9 'l.rs ,, i. :: : .i, i,.. _.,:i'-rnLclrto de tl?ude ou comportâmento de modo
i ia.,:,. . - .t : ...lr.:14 icitã lostituição e do previsto no art. 7e da
Lei ri' .' -.. .t,ti.?l:its clttltlativamente:
15.4 L.. i.. i. t,.r:qâm.nto;
15-i.l - ., ' , r-:t:iis:lç3o du lbruecimento.
19.9.--:-. , ' i .1i-:td:rsi.adrento Uniíicado de EornecedoFes -
SICÊ-|; -- , ,. .: t r:r, r, t.r io .ie ficar impedlda de licitar e contÍatari a

comi.i3.aJ, ,,'. . :!

!.lj..rl ,. .

7a\._ .:.:. ti:ttzal :i,\i.i jL. R.gijtio de 1r!e!os durante
.: .. .,':'.'1..r..:.inlcc \.ir in.i:r.a(io.
1Íi I .: c_t:r-i.:ie: r.,a.li.r as:aLelaa:dâs, oofa!" peia

' i.. : iii.r'1i(' e llrtlrràs

'.Í{
J.
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itenr .:'i:, .- -:. 'larigaíá da Serra e órgãos participantes,
rndr... . .

16.+ .) '.'. -: :r:iri:ér:.ii ,ll) Secr-etário .ie Adnrinislração, que,

r) . :

h) ir.,l.r:: r -.- .r:Jr.l...r:naicgrs)açãovigente;

16.:

a, .

: -.: , ,r.: aa:rstJrltcs parâ o processo de autorização de

. : : ii;i : :!'lst rô ilc |t cço, para possiveis cofltatos;

16,ir, , r_: : ,'i :1:-.,r .iÊ Drlaôs, son1en:e ipós parecer jurídico
l.l\i . . '"
16.7. :.,: ' . . :::.r.!r'a l"lurrcrpai de Tangará da SeÚã, por melo
do 5:r: r r,., - , . - :.: ,- .-.i:-.!t- !I .,u i)elrr endereço Avenidl Brasil ne 2,351-N,
ilai.,-,:.: , ! .rr-'.: ,

71.1 ..:': _:.' i) ::ilposta de preço e os iiccumentos da
prol.,.:. - ' : i .- :-'-i.l ,:. ..rrtà,) rârão parte ciest3 At3 de Rcgistr'o de

l7,'t. ).: : r..r:r.' ir).520/2002, do Decreto n.! 258/2003 e

dâl :

a) t".':: :.: :,-:rr::io rfc lâvratora de tcrmo aCilivo à presente

bJ é . :- :. , i:_a \:ii...txer ct)srncãú finãnieiaa.

cúus,;,-- -r- I ,_. -_. .

13.1. :, , . --._.': : : {a riegtsxo de PreÇos será coülpetente o foro da
C.iD:;.:
Ii p:'::, r' :t: tr :r:.j(,ri!a iil: de registro dc precos quc, lida e
;rcl:. i. : -:--, D.,js sign.itiiiios deste instruntento e pelas
rest..-. :.,.:: rr.::raãr)

0v\
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PREFEITURÁ MUNTCIPAL DE TANGAR/i DA SERRÁ
Secretaria Municlpal de AdministraÉo

Rubrica:-

Departemento de Licitaçôes e Contratos

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 027 /2021 - OtO
PREGÃO PRESENCIALNg OI7 /2021- REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 07912021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de2021,O MUNICiPIO DE TANGARTí DÁ SERRÂ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2q Piso- ld. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne.03.78A.239 /0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341-2O, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmente óncÃo cgnguclaDoR e a empresa CIENTiFICA
MÉDICA HOSPITALIIR LTDA, inscrita no CNPI sob o np 07.847.837/O0O 1-10, com sede na Av. Anápolis, S/N, Qd.
29- A, LT 06, Vila Brasília, CEP: 7 4911-360- Aparecida de Goiânia - GO, Fone: (62) 3088-9700, e-mail:
contato@cientificahospitalar.com.bL neste ato, representado pelo Sr.. Sidney de Castro Pereira, brasileiro,
sócio-proprietário, portador da Cédula de identidade RG n':99372 MT/GO , inscrita no CPF/MF sob o ne

383.3373831-04, denominada simplesmente FORNECED0R REGISTRADo, resolvem na íorma da pela Lei Federal
na 10.520/2002, Decreto Municipal na 258/2O03, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666/L993, e
alteraçôes posteriores, firmar a presente ÂTÂ DE REGISTRO DE PR-EçO§, cuja minutâ foi examinada pela
Procuradoria Ceral do Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parece4 conforme o paÉgrafo único do
artigo 38, da Lei ne 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presenre Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREçOS, para futura e eventual ÂQUlSlÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PARÂ UTILTZAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNTDADES DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARTA
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregâo Eletrônico ne Ol7 /2021.

cúUsULÂ SEGUNDÂ - DA vINcULÁcÀo Ao EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteirâ confo.midade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Ns
Ol7 /ZO2l e seus Anexos, Processo Administrativo ne O79/2OZl, d.o qual é parte integrante e complementat vinculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRÂDO.

cúUsutÁ TERCEIRÁ - DÂ VIGÊNcIA DÂ ATÂ
3,1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento vinculativo,
obrigacional, com características de compromisso para futura contratâção nas condições estabelecidas.

CúUSULA oUARTA - Do PREco
4.1. No preço contratado iá se enconham computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indir€tamente te|rham relação com o obieto deste contrato, isentando a CONTRÁTANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2, Os preços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário Oficial Eletrônico dos Municipios do Estado de Mato crosso- AMM, no
site www.tâ nqa rad aserra.m t.qov.br.

DAS EMPRESAS EENEFICIARIA E

5.1. O óRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para
contrataçôes íuturas, os preços unitários e respechvos fornecedores classificados, conforme abaüo:
s.2. 1. DO(S) PREçO(S) REGTSTRÁDo(S) POR rrEM(NS)

ITEM MEDICAMENTO UN ID QTDADE MARCÁ VALOR UNIT

I ALtsUMtNA HUMANA,20%, tNIETÁITL FRÁsco s0 ML UN 300 BIOTEST/
BIOTEST AG

135,84

1r BETAMETÂSONA, ACETAM, ÁSSOCIADA COM BETÂMETÂSONA FOSFATO,
3MC + 3MC/ML, INIETÁVEL, ÁMPOLÁ I ML

tr\ 1200 UNIÃO

QUÍMICA/
UNIÁO QUÍMICA

6,79

16 BtcARBoNATo DE sóDro s,4%, soluçÂo rNlErÁvEL, BoLsÁ DE zso ML UN 660 HYPOFÁRMÂ//
HYPOFARMA

2a,96

m
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19 FENOBARBITAL SóDICO, 1OO MG COMPRIMIDO CP 300.000 UNIÃO

QUíMICA/
UNIÃo QUíMICA

0,13

GLICOSE,5OlO, SOLUçÃO IN]ETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1OO ML 3.000 EQUIPLEX/
EQUIPLEX

2,26

5,- HALOPERIDOL, 5MC/ML, SOLUçÃO IN]EúVEL UN 1.500 UN]ÃO

QUÍMICA/
UNIÃO QUÍMICA

1,09

19 NORTRIPTILINA CLÔRIDRATÔ, 25 MG CAPSULA IJN 50.000 RANBAXY/
RANBAXY

0,24

u0 UN 8.000 HYPOFARMA/
HYPOFARMA

8,33

81 OCTREOTIDA, O,l MGIML, SOLUÇÃO INJETÁITL. AMPOLA 1 ML AMP 200 SUN PTIARMA/
SUN PHARMA

42,66

a2 ORNITINA, SAL ASPARTATO, 5OO MGIMI. SOLUÇÂO INJETÁVEL, AMPOIÁ
10 ML

100 BIOLAB/
BIOIáB

54,03

97 TIAMINA 1OO MG/ML, SOLUçÂO INJETÁVEL, AMPOIÁ 1ML, UN 100 CITOPHARMA/
CASULA &

VASCONCELOS

7,BS

ISOXSUPRINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1O MG,FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORÁL

UN 2.500 APSEN/
APSEN

3,40

OXIBUTININA CLORIDRÁTO, 5 MG COMPRIMIDO 35.000 0,75

CLÁUSULA SEXTA _ DO CONTROLE E DAS ALTERÁÇÕES DE PREÇOS

6.1. Conforme o Decreto Federal na 7892/2073, durante a vigência da atâ, os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventuâl redufro dos preços praticados no mercadô ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações iunto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alineâ "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei nq 8.666. de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornâr-se superior ao preço praticado no mercado por motivo supervenierte, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores pam negociarem a redução dos preços aos valores praücados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.
6.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nâo puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecime.to, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocaÍ os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de nêgociaFo.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveú proceder à revogação da ata de Íegistro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a] descumprir as condições da ata de registro de preços;
bl não reürar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estatlelecido pela Administração, sem justificâtiva
aceitável;
cl não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.8. O cancelamento de registIos nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciadot
assegumdo o contraditório e aampla defesa.
6.9. o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento dâ ata, devidamente comprovados e justificâdos:
a] por razão de interesse público;
bl a pedido do fornecedor

6.10- A revisão será precedida de pesquisa préviâ no mercado fornecedoi banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
justâ remuneração do servico ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

Rubrica:_

54 IJN-

| 
ruonelrNernNe, HEr\4rrARTARÁTo. 2 r\4clML. soLuÇÁo rNIETÁVEL

I AMPOLÁ 4 ML

UN,

109

13? UN. APSEN/
APSEN
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6.11. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior deüdamente justificado no processo.
6.17.1. O prazo para anállse e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, seÉo contados da data do protocolo e
entrega completa da documentação comprobatória pela contratada. Áté a decisão final dâ Administração Municipal, o
fornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em ügor.
6.11.2. A recusa iniustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercâdo, o Órgão GerenciadoÍ, a seu critério
poderá cancelãL totalou parcialmcnte, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seia conveniente aos itrteresses da administraÉo, ca[celax, total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito â interpor recursos, ou a
indenizaçôes.
6,15. As alterações decorrentes da revisâo dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.

cúusulÁ SÉTIMA DA REvocAcÃo E Do cÂNcEUuuENTo Do REGtsrRo DE pREcos
7.1. O FORNECEDOR R-EGISTRADO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especÍfico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. A íevogação do seu Íegisrro podeÍá ser:
7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciariva do óRGÀO GERENCIÁDOR, quândo:
al o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRÁDO perder qualqueÍ condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO não cumprir as obrigações decorentes da Ata de Registro de Preços;

e) o FORNECEDOR REGISTRÁDO nào comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabeiecido, as solicitaçôes
decorrentes da Âta de Registro de Preços;

0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução totâl ou parcial das condiçôes estabelecidas na Ata de Registro de Preços
ou nas solicitaçôes dela decorrentes.

7.3. O FORNECEDOR REGISTRÁDO terá o seu registro cancelado quando:
al descumprir as condiçôes da Áta de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
cJ houver razões de interesse público.

7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contÍaditório e a ampla defesa, seÉ formalizado por
despacho do óRGÂo cERENctADoR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÂDO pode.á solicitar o cancelamento do seu regisro de preço na ocorrência de fãto
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, conclúdo o processo, o ÓRGÃO GERENCIADOR faÉ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nol1a ordem de registro.

cúusulÂ otTAvA - DA DwULcAcÃo DA ÁTA DE REcIsrRo DE pRxcos
8,1. A presente Ata será divulgada no portal da internet u,,ü,rw. tangaradaserrq.mLgov.br

cúusuLA NoNA - DAs oBRtcAcÕEs Do óncÂo ceneucteoon
9.1. São obrigaçôes do órgão gerenciador:
9.1.1- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaçôes necessádat bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
9.1,3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaÉo dos
produtos, à exigência de condições estâtlelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiçôes estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contÍatados são os mais lantaiosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

q
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9,1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelâ Fornecedora Registrada;
9.1.9, A fiscalização exeÍcida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado
pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços.

CúU§ULA DÉCIMÁ - DÂs oBRIGAçÕEs DO FORNECEDOR REGISTRÁDO
10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGTSTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente

Contratação:
10.1.1. Pt'ovidenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratado, devendo
estar incluídas no preço ploposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fietes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encaÍgos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR RXGISTRÂDO.
10.1.2 ForneceI os medicamentos, obieto da presente licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposiçôes
e especificaçôes do edital da licitaçâo, de acordo com o termo de referência, propostâ de preços apresentada.
10.1,3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas na requisiçâo de fornecimento e

na Nota de Empenho, com especificaçâo e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relâtivas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital.
10.1.4. Proceder à entrega do ot leto do edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos I, do Edital;
10,1.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os

motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1,6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigaçôes de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitação.
10.1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminaçôes contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçôes de

armazenamento e uso, que proteiam de intempéries, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados
durante as operaçôes de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, §ob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1,8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos, comprometendo-se a reparat corrigir, removeI reconstruii
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os medicamentos que nâo atendam o padrâo de qualidade exigido,
ou em que se verificarem de[eitos ou incorreções, resultantes do fornecimento, contados da notiÍicação que lhe for
entregue oficiâlmente.
10.1.9. ManteE durante â vigência dâ atâ e/ou contrato, as condições de habilitaÉo exlgidas no Editâl;
10.1.10, Comunicar ao CONTRÁTÂNTE, qualquer problemâ ocoÍÍido na execução do obieto do contrato;
10.1,11. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10.1.12. Não subcontratar o obieto da presente licitaÉo, sem o consentimento prévio do contratante, o qual,
caso hala, será dado por escrito:
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos â que se iulgar exposta em üsta
das Íesponsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1,14. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1,15. RespondeI] independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRAIANTE, ou
ainda a terceiros, na execuçâo do fornecimento ob,eto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRÂTANTE, conforme disposto no art.
7O, d,a Lei n'8.666/93;
10.1.16. Credenciar iunto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitaçôes dos
medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisiçôes;
10.1.17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

CúUSULA DÉCIMA PRIMETRA . DAs coNDIcÔEs DE FoRNEcIMENTo. Dos LocAIs E PRÁzo DE ENTREGA
11.1, O obieto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilizaFo dos produtos, a serem aplicadas durantê 12 (doze|
meses; assim, nâo poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as
quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidàs pelo órgão solicitante.
11.2. A licitante vencedora deverá fornecer o obleto em estrita conformidade com disposiçôes e especiftcações do edital da
licitãçâo, de acordo com o Termo de Referência e à proposta <le preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos medicamentos, registrados na ÂRP-Ata de Registros de Preços, que deveÉ estar
devidâmente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaçâo de Fornecimento específico a critério da Administração.

P. M. T. S. / CPL
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11.4, A empÍesa vencedora deverá entregar os medicamentos mediante Nota de Empenho e requisiÉo do compras, pelo
período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;
11.5. A entrega dos medicamentos seÉ de íorma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, ah-avés de

servidores preüamente autorizados, farão as solicitações dos pmdutos iunto à contratada, mediante formulário próprio de

Ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado responsável.
11.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da requisiçâo e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogaçào deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRÂÇÃO MUNICIPAL.
11.6.1. Caso não seia efetivada a entrega dentro do prazo preüsto, a empresa classificada em segundo lugâr será convocada
para o fornecimento do objelo.
11.7. Os medicamentos solicitados deverão ser entregues na CÁF - CENTRAL DE ÁBÁSTECIMENTO FARMÁCEUTICO,

localizado na Av Brasil nq 2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do
encar.egado do Setor em conformidade com § 8", do artigo 15, d,a Lei A.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma

terá o prazo dc ató 03 (três) úteis dias paÍ? aceitar os materiais.
11.8. A CONTRÁTADA deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitadâ,
descrita no empenho.
11.9. Todo o medicamento fornecido deverá estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de

armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados durante as operações de transporte,
carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, podendo, os medicamentos serem devolvidos sem quaisquer

ônus ao município, caso as eígências não sejam âtendidas.
11.10. Os medicamentos ofertados, deverão apresentar registro na ÁNVISA/Ministério da Saúde; assim como certificado
do INMETRo, quando for o caso;

11.10.1, No ato da enrega, os medicamentos a serem fornecidos, deverão possuir BegistÍo no Ministerio da Saúde. que

será coníerido pelo responúvel da CAF- CENTRAL DE ABÁSTECIMENTO FARMÁCEUTICO.

11.10.1. Os medicamentos que não possuírem os referidos registros e/ou certificados não serão recebidos, e a
empresa seÉ desclassificada para o respectivo item, sendo convocada a segunda colocada.
11.10.2. A empresa é responúvel por certiÍicar-se que a marca regishada em sua proposta atende'as especificações
do edital. Os medicamentos em desacordo, não serào recebidos pelo CÂF - CENTRÂL DE ÂBÂSTECTMENTO

FÂRMACÊUTICO.
11.11. Todos os medicamentos deverão conteÍ rótulos e bulas. As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PROIBIDA VENDÁ ÂO COMÉRCIO'I conforme RDC le 7LlOg da ANVISA e Portaria GM/MS

2814/t998.
11,12. A fÍase "EMBÂLÂGEM HOSPITATÁR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8s, § 6e dâ RDC nq

71/09 da ANVISÀ é permitido incluir as demais informações previstas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias.
11,13. Os medicamentos deverâo ser entregues separados por lotes, data de validâde e fabricante, com seus respectivo§

impressos na nota fiscâI.
11.14. O prazo de validade dos medicamentos, quando da entrega pelo fornecedor à unidade contratante, deverá ser de no
mínimo, 01 (um) ano. os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio;
11.15. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consunidor, especialmente no
tocante aos úcios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes

diminuam o valoc conforme diploma legal.
11.17, A responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitâdos ficaú a cargo do responsável da CÂ-F - CENTRÂL

DE ABÂSTECIMENTO FÂRMACÊUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de

desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18, No ato da entrega, os medicamentos serão analisados em sua totâlidâde, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolúdo(s), à contratada.
11.19. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigii remover, reconstruit ou substituii
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em íunFo da existência de irregularidades, incorreções, resultantes do
fornecimento, contados da noüficação que lhe for entregue oÍicialmente, sem ônus adicional para a Cootratante, sem o
que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e aftigos 20 e 56 a B0 do Código de Defesa do Consumidor.
11.20. O recebimento e a aceitação do obieto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas neste Terúo de Referência anexo l, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nq

8.666193 e suas alterações
11.21, Dürante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a CONTRÂTANTE não será obrigada a firmar:rs contratações
que dela podeni advil facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fomecimento em igualdade de condições.
11,22. O município reserva-se o dir€ito de ayaliaB a qualquer momento, a qualidade dos medlcamentos fornecidos peLa

licitaflte ve[cedorâ, a fim de eüdenciar o cumprimento das exigências da Ata, podendo, qualdo neceasário, solicitar
documentos comprcbatiórios para fins de verificaÉo.
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO
12.1. O objeto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Almoxarifado Central do município, mediânte Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deveÉ atestar
seu recebimento.
12.1.1, O objeto serii recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidoc olr Comissâo, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;
bJ Definitivamente, em até 03 (lrês) diâs úteis, após o recebimento proüsório, mediante, "atesto" na nota fiscal/fatura,

depois de comprovada a adequação aos termos contÍatuais e aferição do direito ao pagamento.

12,2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação, esúo condicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, descritas no Termo de Referência fAnexo II] e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei

n." 8.666/93, no que lhes lor aplicável.
12.3. O Município resen? para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituídos ou complementados, às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de

adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRÂDO
quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilizaçâo pela Secretâria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne A.O7A/90);
12.5. A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagará a CONTRÁTANTE à

CONTRÁTADÂ o valor constante em sua pÍoposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13.2, Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsável da CONTRAIANTE, acompanhada da certidão negativa de débitos relativos aos tÍibutos
federais e à diüda aüva da união e Contribuições Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaÉo iunto ao FGTS e certidão negati!ã de débitos tEbalhistas (CNDTI, no prazo de até 30 (Einta) dias, contados
a partir do recêbimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos serão c.editados em favor da Cootratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agênciâ, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o

crédito.
13.3- Na ocorrência de reieição da nota Íiscal, moti!ãda por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem
anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
13,4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, emiür Nota Fiscal/Faturâ com CNPJ idênüco ao apresentado para fins de
habilitação no cer{ame e consequentemente lançado no instrumento co ratual.

CúUSULA DÉCIMA 0UARTA DA FISCALI E GERENCIAMENTO DA CONTRATACAO

14.1, A fiscalização da contÍatâçâo decorrente do edital, caberá respectivamente à Secretaria Municipal de Administraçào e

demais Secretarias requisitantes, que determinaÉ o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos nos termos do art.
67 da Lei na 8.666 /93 e, na sua falta ou impedi mento, pelo seu substituto legal.
14.2. Parà fiscalização dos p.odutos fornecidos pela CONTRÁTADA, serão designados servidores de cada Secretaria,

ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim, Suplente: Iéssica Nunes da Costa;

14.2,1. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância às

quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como,

dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67
dâ Lei n.8.666/93.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singulat omisso ou duvidoso
não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
moclificação na contrataçâo.
14.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
ContÍatada, à autoridade administmtiva imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
conveniente§.
14.5. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e

comunicações de que esta necessitar e que fo.em iulgados necessários ao cumprimento do objeto da presente licitação.
14,6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicaçôes próximas e remotas perante o Município ou
perante te.ceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução conhãtual não implica em

§
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corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedoí sem prejuízo das pemlidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos preiuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

cúUsUIÁ DÉCIMÁ OUINTA - DÁS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, enselar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou h-àudar na

execução do contrato, comportâr-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de íornecedor estadual, pelo prazo de até Os

(cinco) anos, sem preiuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem pÍejuízo dâs Íesponsabilidades penâl e civil, aplicat as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
Il) multa de O,5o/o (zeÍo ürgula cinco por ceoto) por dia, pelo atraso injustificado no fomecimento, sobre o valor da

contratação em atÍaso;
lll) multa compensatória/indenizatória de 5olo (cinco por centol pelo não fornecimento do objeto deste PÍegão, calculada

sobre o vâlor remanescente do contrato;
ltI) multa de O,syo (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigâÉo
prevista no Edital e não discriminâdo nos incisos anteriorrs, sobre o valor da contrâtaÉo em descumprimento,

contada da comunicação da contratante (via internet, corrêio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão tempoúria de participar de licitação e impedimento dê contratar com a Prefeltura Municipal de

Tangaú da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contEltar com a Administração Pública enquanto peldurarem os

màtivos determinantes da punição ou até que seia promovida a r€abilitação, na forma da Lei, perante a púpria
autoridade que aplicou a penalidade,
Vll) após o 20s (vigésimo) dia de inadimplência, a Administmção teÉ direito de recusar a execução da contratação,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicaÉria a p€rda de inter€sse no recebimento

da nota nscat/fatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades previstas neste

Instrumento.
Vlll) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prâzo estipulado na alinea anterior, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimento§ administrativos
pertinàntes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

lX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o nemanescente mediante dispensa

de licitação, com fulcro no art. 24, Xl, da Lei Federal ne 8.666/93, obsêrvada a ordem de classiÍicaÉo da licitação e as

mesmas condiçôes oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal pam prestação dos serviços ora

contratados;
XJ quando aplicadas as multas previstas, mediante rêgular processo administrativo, poderão elas sêÍem

compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valor€s devidos, nos

termos dos arts.368 a 380, da Lei ns 10.406/2002 (Código Ciül);
XII na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincêndo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensaçào de valores, a

Contratadâ seú notiÍicada a r€cother aos coíres do EÉrio a importáncia nemanescente das multas aplicada& no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal dâ dêcisão

deÍinitiva de aplicação da penalidade, sem preiuizo das demais sanções legâis cabíveis.

Xll) As sanções acima des€ritas podeÉo ser aplicadas cumülativamente, ou não, de acordo com a gráúdade dâ

inÍração;
XIfl) O valor máximo das multas não podeÉ exceder, cumulativamente, a llo/o (dez por cento) do valor da

contratação;
XIV) Nenbuma parte seÉ responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso

fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular procêsso administmtivo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, seÉ cotriada iudicialmente'
XVI) As sanÇões previstas nesta CúUSULÂ são autônomas e a aplicaçâo de uma não exclui a de oulra e nem impede a

sobreposiÉo de outras sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, com suas alterações.
XVll) As penalidades serão aplicadas, Barantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação erdereçada
à Contratada, asseBurando-lhe o prazo de OS (cinco) dias úteis para manifestaÉo e posterior decisão da Autoridade
Supêrior, nos termos da lei.

15.3, As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não

exime a empresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acaÍTetar a Prefeitura Municipal
de Tangaú da serrà.
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, comehmento de fraude ou comportamento de modo

inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7q da

Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiantc previstas, que poderão ser âpiicadas cumulativamente:

ü
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16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da AdministraÉo Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante5ua ügência, desde que manifeste interesse e mediante préüa autorizaçã; da Secretâria Munici pal de Administraçâo16.2. Cabeú ao foÍnecedor beneficiário da Ata de Registro de preço§, observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar pelaaceitação ou não do fornecimen to decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigaçôes presentes e futuÍzrsassumidas com o município de Tanga rá da Serrà e órgãos participantás
16.3. O quantitativo decoffente da adesão à ata, não podeÉ exceder: na totalidade. ao dobro do quantitativo de cadaitem registrado na ata de registro de pr€ços parir o município de Tangará da Serra e órgãos participantes,independente do oúmero de órgâos não participantes que aderirem.
16.4. O pÍocesso de autorização de adesão à Ata de Registro de preços, será competência do Secretário de AdministraÉo, que,somente autorizará adesões que otredeçam os seguintes requisitos
a) que exista disponibilidad e do item solicitado;

GICELLY MÁRIA LO ZANATTA SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

isawamnoügnul

PM.T.S. /CPL

Rubrica:--

15.41 Desclassificação ou inabiiitaçào, caso o procedimento se encontrê em fase dejulgamento;15'4 2- cancelamento do contrato, se esta já estiver âssinada, pao."à"náo-a" 
" 

p"orisaÉo do fomecimento.15'5' As penalidades seÉo obrigatoriamente registradas'no slsteÃa âe caoastrametrto unificado de Fornecedores -slcAF ou no cadastro de Foruecedores do Estad; de Mato Gro""à, . 
". o"" a" ncar impedida de licitar e contratar alicitante deveÉ ser descredenciada por igual período, sem pau;riro ã.r multas prêüstas neste Edital e das demaiscominações legais.

t)

d

b) que instrua o pedido arravés de oficio, com as informações necessárias de acordo com a legislaçâo ügente;16 5' Para instrução do pedido de que trata a alÍnea "b", além das exigências constantes parir o processo de autorização deadesão deverá ainda, cooter as seguintes informaçôes:
a) número da ata e seu objêto;

quantidade contratada;
iustificaüva da necessidade de co[trataçâo do item solicitado;
nome' cargo, telefonee setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possíveis contalos;quantidades e ircns aderidos anteriormente na referida ata;
carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
jushfi cativa da vantajosidade;

16'6' cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Atâ de registro de preços, somente após parecer iurídicoíavorávela adesão, a Adminisrraçào Mu;icipai àutorizará o peaiao a"ãà".ao.
16'7' As soiicitaçôes deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, prefeitura Municipal de Tanganá da serra, por meiodo seror de Licitações através do e-ma]l l!:rE=o@,lalEaradaserra.ml ou pelo endereço Ávenida Brasit ro 2.351-N,Bairro lardim Europa, telefones: (65) 33 tt-4gàíftZIí.M.-
ÇtÁUsULÁ DÉCIMÁ SÉTIMA _ DÁs DIsPosIcÔEs GERÂTS
17.1. Independente de sua transcrição, o :d,p]_"--._"-lrj"9ros, principalmente a proposta de preço e os documentos daproposta e da habilitáção, apresentadas pelo FoRNEcEDoR ntclsrúoo no pregão farâo parte desta Atâ de Registro dePreços.
17'2' Aos casos omissos apiicar-se-ão as demais disposições constaotes da Le i n.q $.s20/zoo2, do Decreto n.c zsg/2ooz ed,a Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. Âs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as altereçôes que se fizerem necessãria. serão regltradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à present€Ata de Registro de Preços.
bJ é \'edado caucionar ou uülizar o contrato decorrente do presente registro para quarquer operação financeira.

CúUSULA DÉCIMA oITÁvA - Do FoRo
18'1' Para dirimir, na esfera iudicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de preços será competente o foro daComarca de Tangará da Serra-MT.
E Dara firmeza e como prova de assim-haverem, entre si, aiustâdo, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida eachada conforme' é assinada em o3 (três) vias, de igual ,"ãil ã.-", pelos signatários deste instrum€nto e pelastestemünhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma íia no Depârtamento de Licitação.

Tangará da Serra-Mf,, lB de Maio de ZO2t.
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ESTADO DE M..TTO GROSSO

PRETEITURA MUNICIP-,lL DE TÂNGAR{ DA SERRÁ
5ecreL.:ria Muni.ip3i de Âdm;nistrâçào
DepartãBcnto dc Licitações L- Contratos

Rtrbrlrã:

ÁTA DE REGISTRO DE PRIÇOS N" 027 /2021 - OtL
PR.EGÂO ELETRÔNICO Nq 017l2021- REGISTRO DE PR.EÇOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO IiC T79 /2A2A
VALTDÁDE: l2 [D07E] MESES

Aos dezoito dias do mês dc IUaio do ano de 2021, O Mtii.lúiPIO DE TANGART{ DÂ SERRÁ com sede na Ávenida
Brasil nq 2.351-N- 2s Piso- Id. Europa- Tangará da Scr-ra-}{T. inserito no CNPI/MF sob o ne.03.788-239/0A0'1,-66,
neste atô rcprcscntado pelo Prefcito li'lr,rnicipai, VÂNDEii Á!-EERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula dc ldentidade A3913902 - SSPrtlql e CPtr,i triF r.! 43?.285.3f i-2C, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-Mi doravante denornixáCc simples,n:i'rte ÓR'lÀC GERENCIADOR e â empresâ DROGÁ.FONTE

LTDA, inscíira no cNPi sob o nT 08.77Ír.2u1l'0001 26, com sede na Á!: Barão dc Bonito, 408, CEP: 50740-080jvarzea Recife
- PE - F.r,:e (nB1l ?it-12-i819 / LeÉ i 1836, e-mail: fernandâ-fonte@dmgafontê.com.br.
contíâ'q@drogâforre.coiir.br rest3 a:o, repre:enlad,: -relr :r. Eugênio rosé Gusmão da foDte Neto, brasileiro,
casado, sócio Admirish?dor potâdor dâ Cédula de i.len,iCade RG n'; 6.329.005 -SSP/PE, inscrita no CPFIMF
sob o n0 056.554.614-7L, denominada sirrrplesmeirte FORNEL-EDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal nq 10-520 /2oo2, Decreto Mulicipal úq 258/2ittJ3, e. subsidia.iamente, pela Lei Federal n" A-666/1993, e

alterâçãJes posteriores, fir'niar :r pr"esente ÁTÁ DE F-ails t':lo ]5 PREÇOS. cuja minuta foi examinada pela
Procuradoria Geral do Munirípic Ce l'angará da Serr:r, que emitiu sÊu precer, conforme o parágrafo único do
artigo 38, df, Lei irc 8.666/93, e âinda n'redi?-;rte as .láü:ruliis € ;ondições :j.gt lrites.

cúUsULÂ PRIMEIRÁ - Do oBtETo
1-1. A pfeseote .A.ta tem pol objeto o REGiSTRC DE PRÊÇOS, 5ai:r irllura c eçc iiuá: ÁQUISIÇÃO DE MEDTCÂMENTOS,
PÁRA UTITIZÂÇÂO NO ATENDIMENTO DÚS PÂCIET\TES DAS ÜI{ID-ADES DE SÁÚDE, VINCULADÔS A SECRITARIÂ
MUNICIPÀL DE SAÚDE, .onl.iit)e esi}É.ifj.êÇões ..r.:-iC:-i ;'r.) Ter:no Je Referên.ia e demâis exigências
estat ele.iCas i1rst.' Sdital c s.us r n:rxos, :!o Eilltl .lo Pr:g:. t'.,::."i:t,:c r',t B\7 /2C2L

cúUsÜLA SEGUNDA - DA VTNCULAQÀqÁQJIIBI.
2.1. Este instrumento guarda inteim contbrmlclêCe com os '-crjr.s do Pregã., Eletrônico para Regisho d€ Preços Ne
017/2021 e seus Anexos, Processo Administr-ati"o ne 079 /2n21, do quàl é ÊartÉ inreg.ante e complementat \.inculando-
se, ainda, à proposla do FORNECEDoR REGISTRÀD0.

CLAUSULA TERCSIRA - DA VIGENCIA DÀ ATA
3.1, A |.35"n," a,o ae Regisfo Ce P:eçcs '-3rá r':gincia d. 12 {dô?e) lileses. a c.rrtal da data de sua assinatura.
3.1.1. Âi-.ri:^ cuinFr-ioos os reqLrisirrs rie prirlii]iÍ!r{1e, ,^rti ,. ll.giiir,r :i. Preç.. sÊrá c.!siderado documento vinculati!,c,
obrigacioa:J. com ca!"cleaísticis dÍ: _tl:ri:r[o:i]isso !ra:a liriri:-? ar-ri:!'..iârr;.]]2:: co:Ciçôês estabelecidas.

CLÁUST]LÁ OUÁR.'IA _ DO PREÇA
4.1. No preço csntratado iá se encoDtram ccmputados t6€1o; o.' iinpôstos, tarifas, foetes e demais despesas que, direta
ou indiretâmente tenhâm Íelação com o obieto deste colltrato, isentande a CONTR.ATÁNTE de quaisquer ônus por
despesas decorrcntes.
4.2. Os precos regisfrados e a iuCic.çio rics !-e!p.-r:livíjs FCPNEIa1]CP.ES REçISTR{DOS da Ata serão putrlicados no Diário
Oficial ie Contas do llstado dc \1.rt! Gios-qcjlcF Diário Ofi.iiriFlie:.ôr:.o dos l.iunicipios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site wwi4/.târ|garadaserra.mt.qov, L,Í.

CLÁUSrliâ OtilNTA - DA RELAC-{o DA:!- EMPEISÀS BENIFIfiâRi Á.S E PREC0S REGISTRADOS

''r -": 
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ESTÂDT} DE [I1rO CRCSSO

PREFEITURA MUNICIP,qT DE AÂJ]CARÁ DÂ SERRÀ

SecreLâriâ ltluDicipar Cp Alministra(à')
Deparramento de Licitaçóes e Coni}?los

P \{. T, 5. I CPL

Rubri.ê:-

registraios, ctbendo Jo órg5o ger.rnciador pronioler :)s ileg.iirçic!: jr,1iü ecs itlinecedores, obsePadas as disposições

conrides rrâ
6.2. Qualio o preço regisrado tornar s.' sr.lpenor ao paea! laatiaaio ro mercado por motivo superveDiente, o órgão
gerenaiaici .ollvocarã os foriieaedoles D3ra r:eqoc;âretl} â r r.l!iailú a:,r-r pfeçDs eos r.rioies praticados pelo mercado-
6.3. Os farn.r.erio.es que nãar .laaj:a.,--r:i rei:lilz!. seus -':ç,:! :i! - ',?iorcs clalicados pclo mercado serão libendos do
compr.Jinisse iissüiiridJ, se :1plia.iç:tú iie petr]iia...Ce.
6.4, A orccm J.-. classiilcação ii,s irr:;cccdo.rs r.ju3 3-eita.e:l:=,:iiizii rels jrleçôs aüs valo!:es de mercado obsertará a

classifi càcão ôriginai.
6.5.Qi-r"rri".rp;:,:ocierncrcaJo:rr,ur'-.:...i.;r'.':.-r-cl ,,', ç.r- r.,:i:, ':(-.. .:'.,'.doInáopr.rdercumprirocompromisso,
o órgão gerenciaCor podet á;

a) li'nerar.., ion]eccdor- do cornpronri-.-rr .r -- 
j . , L , , i L 

' 
, , , -.r:o r 1...- -.r._.1.';. -laiai.i antes do pedido de fomccimento, e sem

aplicação da peilalialade se corlfrrn'râda a veraciCade dos motivos e 4cmprovêntes apresentados;
b) convoaâ! os del1sis fornecedores p:ra asseg:lr?: lg'ral cpaaiil:idêtl: le reqca:;..i.c.

6.6. Não i:ã'r'e,)ío êxito nas neajo,r;àcões, o órgà,r gereuci3dar t ÊlÉa.r :iiaeCef à ievogação da ata de registro de preços,
adotâialo 1r_ niedidas cabí\,eis pal-â irbterção Car aontr-riãçâo !r"ã:. :::iijosa.
6.7. O rÊgistro d{r, fo!'necedoa seaá canceiildo ÇL,ar(ic:
a] descurnprir as .ondiçõês Câ ata c1e registro de pieçús;
b) não ieliÉr à .ota de eurpeiiic iru ins:ruiiÊn.c .qulv:!lei,:.: !-ir 4..2o esiâbÉieciCo pela -4dministração, sem justificativa
aceitá\€l;
c) não ãcelaâr reiluzil'o seu preçc registaaalo, na I',ipcirese deste 5e iornar sll:eria)r àqueies praücados no mercado;

6,8. O canr:clarrento de regist:'cs r.ls hiD-lrlses ir-ei'ist.r; ;!ina :erJ: tcli::aiizaCo pcr despacho do órgãc gerenciadoq
asseglrr?do ô colltr;iditórÍo e a alrDià iefesa.
ó.9. O ca:)ceialirenro do rc.qjstr', !jc )r_.^Ços podc.á oaori.i üi;i aat-i sLÊaiYC.];airta, d,-'corTentc dc caso fortuito ou força maioB
que pretucialue ü aurnprirnentc rla a:i, rie'-,iaiarier:ia ccnlpro,,-aii-s a r,iiaíaai,.:
a) pot r:zão Cr: i:rtcr-L-ssê piil.li!I;i
b) a pedido do iclnecedor:

6.10. Â reúsào será precediCa de >esqulsa prévia lo merado íc:-lecedor, banco de dados, índices ou tatlelas oficiais e/ou
outros rneios disponiveis para levantãirento Cãs conílicões ie rre:-cadc. envoiverdo toCos os elementos para fins de graduar a
justa renunerâção do serviço ou fornecimento e l1o cmbasamcn'.o Câ dêcisão de deitrir ou reieitar o pedido.
6.11- 0 Órgão {;erenciador del'erá Cecidi. sobre ã .el.isão d.js preÇôs c.l câncelâlrlerto do preco registl?do no prazo máximo
de 15 {quinzeJ dias úteis, salvo rllotivo de iorça maior devida!íenie iustjficado 1,!o processo,
6.11.1.. C plãzo para análise e j lgameDto de eventua! oedidô,Je rêyi!ão de p.eços, serão contados da data do protocolo e
etrtrega completa da documeBtnção comprobatória pela .ontrat?.da. Àaé â de.isão ainâl da Administração Municipal, o
forneciment, do obieto solicitado peia área.equisitallte, deve.á c,torrer normahaenie, pelo preço registrado em vigor.
611.2. A recusa injusriticada da benei'i.lária da ata, €m lb..ece.:or os produros 3olicitâdos dentrô do prazo estabelecido no
edital, eEsciará a apiicação das pcnalidades legâlnlcnte estab.leciCas,
6,12. A ,Ldninistraçào. reconhecer:iCo o desequilíbrio econôrnico arr!:rrc€Íro, procetlerá à revisão dos valores pâctuados.
6.13. Na hipótese ela beneíiciária sáo efetuar a aaieqlLaçào do: preços aos de :nercado, o Órgão Cerenciadoq, a seu critério
podere .âncelar, lotal ou parcialÊrenle, a Ata de Registro de Precos.
6.14. O O.'gão Gerenciador poderá, desde que seia conveir;€nte aos interesses da admidstração, cancelar, total ou
paÍciâlmentq a Ata de Registto de Preços, sem que com isse, À beneliciária tenha direito a interpor recursot ou a
indenizaçôes.
6.15, As alterações de€orrentes da reúsâo dos preços serão publi.edas na Diário OÍicial dos Municípios

7.1. a) II-TRSEIEDOR REG[STR,{5O ;;oCtrá Iet o sÉil r!Éirii-:r c3 p:É.ês rerrôgaic na Âta. por intennédio de processo
adm:nii:i.âi;vo .speciiico, a:rsegürâco o collira.liiório . a ãr,.rla a.rés.,
7.2. -À aslrgacàu (io seu regis!r-o alL)derá sef:
7,2.1, A :r.i1id:r do propri,: FORNECEDílR Rt-GlsTRÁto, r-'.:3:r.j. ..irrri:c!.:rr ?s[3r inprssiL,ilitado de cumprir âs exigências
da,q,_a '.rúr' oarliiência de c2sr,s :íir lir:tir-. .ru ,-1., i;i l:r neil;i;
7.2,2- Pcr ini{ri:riiva {io ÓnCÀO CfnE Ctf'}OR. ,-.,r:nr1,r:

a) o iÍiR\ECEDOR RECISTBADC la:o 2.iei:irr f..!.i1i. o .i:ii. :egistr;tic. re n:póiese deste se tornar superior àqueles
pi ;::a;ics,1c .i'!e:aâilo:

bJ c FOP,HXCEDOR REGISTRADO ]].rdêr qLiil(jirei col.ii.jãr, iê a:iriLtâçà.. üu ql:eiificação técnica exigida no processo
lii i..: 'iic:

cl por.azões de intcresse púllliao, d--! idan]eirte moiir:Liij : .r:!iil.-:iJ:s;
d) ú :,;Q$!{EDúR .qEGI>-TÊÁDí' '-.'o - ','r': . i-- ! . ... -r.ili:,:.. rl.. R.qistro de Preços;

dec. r:_eltes ia Âta de l.l.egjiil,; iiê Fi rir.ts;

qr



ESIADO DE MÀTO GROSSO
PREFEITURÂ MUITICIPÁL DE TA1§G.{R,{ DÀ SERRA

Secretâriâ Municipal de ACminisrrâçào

R!bíi.ê:

DeFâr.â,'neLto de Li.itâções e Contratos

f) caracterizaca qr-]alquer hipiires? de ineye.uçãc .olal oü pa.cl?i .i.rs .ordiÇôes estatrelecidas nâ Àtâ de Registro de Preços
ou nas solicitações dela Ceaor.antes.

7.3. O FOR\ECEDOR REtiISTRADO L.'-a o \..r .ej.stn iirrr ",. ' ,.J.,riro'
a) descumpriÍ as coidições d, Áta de lieFsfo dc Precos;
tt) não aceiiál !'eduzir seüs preços reglslados na hipótesr de : .- t , jrarei]r siiperiores aos pmticados no mercadoj
c) houvcr Ézõcs dc i,llercsse púllli.o.

7.3.1- O cancelamento de registro, nâs hipóteses preüstâs, assesur]1Ccs ô contr?ditófio e â emple defesa, será formalizado por
despacho do óRGÃo GERENCIÂDoR.
7.3.2. O FORNECED()R REGISTRAD0 poderá iulic;tai .r .e;iceiâi-.-nt. io seu registro de preço na ocoÍrênciâ de fâto
supervenielte que venha comploüreter a per.teri.i e:rear:;ãg cariaahrãl, ierorlentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, cotrcluido o proccsso, o ÓRGÃO GERENCLADoR faú o dcvido apostitamento na
Áta de Registro de Preços e idormará aos proponentes a ncva ordem de registro,

cúUsUTÁ OITAVA - DA DIWLGÁCÂO DA ATA DE REGIS"IRU DE F RT,COS

.. &1. À presente À'é será divulgada no po.tal cia iúeinei lywr.i.tangaradaserra-mt.gov-br.

cúusur.À NoNA - pÁs oBRIcÁgÊEsle,l]B&lgitBENülsçÀ
9.1. S;(t obrjgiçôís (lc ór'gjo gcr. 'rc.: 

j rr:

9.1.1. Cefen.iãr ã Ala dc Rcgistlo a. PreçL.si

9.1.2. Prôitrr; por- rr,:ic rir' s.{ r iij".r!'J].rtent.r, :is lrlfi,l-i.'rraic! .aaesi;i!âs, l:r: r.rn'ro etcstár as }trôtas Fiscais oriundas das
obri garô-.s contr aídãs;
9.1.3. EÍlitir paicccrcs sobr-c âios rclativos à cre:ução da:ia, .nr cspcciai, qrâlrto ao acompanhamenLo e Iiscâlização dos
produ:,.s. i -.tr;é:rcir de corilrire-r : ::heri:.:rd::: i :: iiit-r1 : : ::l_c:-i:.--: .i: r:ri:a:ria ,le seacões;
9.1.4.-4,::e.;lr:r-s-=:loiie!cu;r:_rir.r:iiir:?9aoJi:raa:i?ai:-a:a'i:.1:a:.:ia.tait_:l-ltÍlentocont'oaatorioeseusanexos;
9.1.5. Eiett-r- cs irrsiinêlllos Cer,,ri.,:.; rr:rs aondiirõ€s .s:ibei:.jii_j: :r,rs iLslre.I!'rs Ediaâl e Àta;
9.1.6. ;--js.iai_.i:r'-s: Ce ctt: r,s _r':i..: i.r;-:::,ii:r.rr "..,. , :t;'r:::i: sj! p:1rf, x AdininisüâçÀo, pôr meio de €sfudo
compaEiivr riss )I'êlos prif lca(i,,S :rei. l11:f-a-ciúi
9.1.7. Colr:rz:r os procedrirentrs rÉ1. :nos r e_re11!r.r:r.s Íê:r--- . , .-: -r1,5 p..ç.:\,i iêE:sarados e a aplicacão de penalidades por
des:u:rrrirr,:nio do ir2ctu.do ra,1la !1. R.gi:_,.ro {l.r Pi-,arrij
9.1.8. lisclilz:r: c cu-nprin:ellto ai:rs íjba.gações assLlnidas pela forrece,ier:1Re.<istaeda;
9.1,9. Â f:..ailza!ã.r e\erciJ|Lreii: ili gac Gei.ni:iildci riã. .:i,:iu;iii ,j., i'cdrrzrr'Í :i :esDolrsabilidade do Fornecedor Registrado
pela ccrrar3::: e .)eiieir:r er<€ruçar, rii: rlr ir Ce fieglstro da qrc! as.

g!tu§:.ilÂ pÉcrMÁ - pAs oBRrGÀcÕ5s po FoR!E!!p8L@D-l!!Dg
1O.1' Co.stit.re]n o5.igãçõ.s io FORNECEL)IIR R-cGlSTRÁrlLl. 1'a:iti-e !:(irii: :nerentes ou decorrentes da presente
Contr:i.,ça.Jl
10.1.,1. ?rolriceÍrarar rorios os r::f:ris.is 9 rnsu!::,!s r:sairsirrar,r: l: :r:-i:e:io ,:Ir-rpr.ilentc do obreto contratado, devendo
estâr- irlcl'.ri{r:s .., pr-eco Fropúsll:, todas as dÊspesas aeÍ:: i:l:..iria:s. insrimos, mão d€ obr4 frêtes, embalagens,
seguros, ;mrostcs, taxas, tarifas, encar?cs sociâ;s e aràiraiiristas e de ais despesas necessárias ao perfeito
for-necin'.Ê::to Cüs plcdutos p.iir FORNECEIOR REçISTA { }4.
10.1.2 i;c:'lccei'rs rnedi.ai,l€nt,); rrhi:io a!.': r':scn:.i l;.;i1.iar sciicrtadcs. êi1r esitita conformidade com as disposições
eesire.tit,r:iesC.j:liialdalir:i::rai.r.1.a,:olrli.:r:,::,:i-,:::,,,ie._e'::êt-'cii,Jrrpistadepreçosapresentada,
10.1.-?. !1tti.:r:: .iirregn dos irodia:iit:.it.cs, ..ri:trrz.rs.:til:;u:ti.dãcJs Êstir.xladas na requisiçãô de lornecimento e
na iiok Le iltr,'r.",:it';, colli es.;!'ariiJealo ; q,,Lao:iriarle rjgr.a:;i..el]ae iaêi]ticâ ao drscriminado, responsabilizando-se
com exclusiyriade poi'todas as des.]esas reiaLivâs à entregê, ie aLorlio cem as demais condições estipuladas no Editat.
10.1.4, i'i 3.cij!. ã edtregã ú., úrleai üt edi;::, ir..::i .§ ::rai i.j .t 5:rEn ai collstantes nos Atrexos l, do Edital;
10.1.5. acriiinricr; St,i-ieii.riâ ::irlrls,ii::il-L il;! :r(.:iJi.a:i,,.ica, : n ,.c i:..ti1inie, após o pedido de foanecimento, os
motrt cs que i|:lpossi.r'iliteni . :eir t:::t,iliiÍiêiti.l
10.1.6. Reslrol1sal,,]izar-se pelL' ici.r.-;lT:-:ii. r i5 - :,a r.:-,:tr. l , -t::ri,ml::ia acdls as obrigações de natureza fiscal,
comercirl. taabaillltsia c paaviCarl:.áal], i,rclur:i::r:;cq.ir'o :i.',.,-:r r_:.':,:;s,,1e rciC--lies ao trabalho, com rêlação ao pessoal
deStgnado- resr taiiae ílO íoineajril|:.J iiC :itaic atgsli l:..:iri,rl
10.1.7. Foríecei illedicânlcr1iús i1e iüiilcalcic ,cs!-\e1l:r -iir,-i :.i .:jsairi:lii:içaas aontidas no'lbrno de Referência, sem
defeitos o'.i avirfl.ts. iê.,'iclartiêi_,tr -, ,:,-,-i:,jt-i(... .nt .', r-L;Eê,-L! alropriaia. e em perieites condições de
armazêrelne:rr.) !'11s5, qre prcteia de iiitertpérie5, de iair!:3 i:LJ,iaiairrtr â 5ua integridade e Ilão sejam danificados
duranie as ôpc:ãcôcs oe 'rialtsparla, aalrqá ? ôJscaiqe, rr;::t,;i;-:.tei:irtri;-" a LêBislâção vigenie, sob pena de não
receoiiilair:D ii ús lu.-.sil'ios.
10.1,8 Cai:,::iii.i qualiCade.ir;:;tL- : .,:..,.. ,' . ,.'r u- -.-.r-.,.iji..i.-iÊi:ieparal;corrigilreinc!ê.,reconstrui{,
OU 5ULS,i.,i;i a.j:;r.:s expt:tsa;, ,to i r -,',: :j'.r -: -:. : :. _..- ---i -1, r,-. i -j e.e.:(iãir o padràO Cie quaiidade eXigidO,
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ESIÁDO Dt lrl.ll U CRJSSO
PRIFEITUR4 MUNICIP.IL DI TÂi!CsLÁ DÀ SERRq

Secrei.rria Municipal de AdnrinisseÉo
Depa*amcnto de LicitaçÕes e ConFatos

Rubrica:-

ou em q:rc se verificarem defcitos (,ir incoreçêes, resrrttant.s oo fornccinento, contados da notificação que lhe for
êntr€gue oficialmente.
10.1.9. Manter, durante a vigência da ata e,,/ou contrato, as côndições de habilitação €xúgdâs no Edital;
1O.1.10. Comunicâr ao CONTRÃrANTE, qualquer proirlerlla o:orrido na execução do obieto do contrâto;
10,1.11, Atender aos chanudos do CONTRATÂNTE, ii..:r'rd. efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto do couh'ato;
10,1.12, Não subcontrâtar o obieto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratante, o qual
caso hãia, será dado por escritor
10.1.13. Promoyer por sua conta. ahavés de seguros. â cobe*ura dos riscos e que se iulgar exposta em yista
das responsabilidades que lhe cabem na exeerrção Co obietc dq edital:
10.1.14. Àc.rtar a fiscalização do oDjeto contratado, reaiizâda pelo fisel do conÚato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1.15. Responde4 indepencientenrente de culpa, pcr quliquer.ia,ro pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou
ain{ia â iercciros, na execução do t'ornecilDento obleto ia licitaç5o, nào sendo excluída, ou mesmo reduzida a
responsaoüidadc pelo tàtc, de l'lavel i,scaiizaçàô ou ac.rir,Diur,airlcirto pelo COÍ\'IRÁTANTE, conforme disposto no art.
70,'Ja tei ne 8.666i93;
1O.1.i6. Credenciar iunto ao lúuni.ipio oe langata qa 5rr ..: i l? l:r::r-ionário[s) que atenderá(áo)'às solicitações dos
medicarnenros objeto rlo p.egâo, ,lisponibilizanio ao setcr .ompetente. teiefones, e-mail € outros meios de contato
para atendr-l' às Ídquisições:
10.4.1.17. Cumprit todas as demai5 obrigaçôes irnpo5r-a-§ pelo edital e seus anexos.
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Rübrica:-

13,1. P.lo i_ornccirneüto dos p:oriuios, qu:rC., icviii3iir.r,r.. cÍc.:riârics 11 ent.egues, pagará a CONTnÂTÁNTE à
CONTP-:JIÀÊA c ralc: constarlta cirl5!:ê p:Jir.)-st. aar:':cr.:;rl, -..-- 

_.! ::r:lia !a. u:,qj')r'1créscimo;
13.2. Os pàgarBeRtos serão efetrrâdor após a apresenaaÇàG d. respecàivê Notâ FiscallFatura, deyidamente atestada
por servidor responsável da CONTRÁTÂNTE, acolrilrenhãd:i Cà .erÍlCâo negativa dê débitos relativos âos tributos

I
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R!hÍira:

federâis e à divida ativa da uniào e ContribriçÕês Plevideí.iárirs {PCFltü/iNSS], certificado de regularidade de
situâção iunto ao FGTS e certidão negati!ê de dé'oitôs trabrlhistâs (aNDT], .o prâzo dê aÉ 30 (trinta) dias, contadoÉ
a paÉir dô recebimento definitivo-
13.2.1. Oj pãgãiientos serào credit]irrs em íe1.ca ai:! Coatr;:_,:-:r !l a !ia;o ci ilei.ós:ao Bancáriô em contâ corrente indicada
na propostâ, .Jntendo o Dorni- dc 5.rirco, agóici:, loaai:d..la r' r1::r_:t.c i2 .a4t_r aol.elte em que deverá scr efetivado o

crédito.
13.3, Na ocorrência de reieição da nota fiscâI, üiôtivãda pír efros cu iúcorreções, o prazo estipulâdo no subitem
a[terior passará a ser contado a paftir da data dà suâ reàirresentaaãG,
13.4. Á CoÍtratada deveú, ot rigatorialre.te, eilifr' lota Fisc:l iFâaur:r com 4NPJ idêntico ao apresentado para filrs de
hâbilitàÉo no certânre e consequentemente !àrç?d.]:1.3 i!1sfy'-tlien':,,a aorlgãI!âL

{\
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R,Jbíica:

dâ nota fiscal/,fatura para pagarnerlto do obieto do Editat, se:l! pre;uízô Ci: 3plicação das penelldâdes prevlsÀ§ neste
lnstrumêRto.
Vtll) a itadi&plênciâ da Contratâds, independêntemetrle C\r tr"nscurso do prazo estipulado nâ alinea artêriot eD
quaisquer dos casos, observado o intêresse dâ CoBli:r-{airiÊ e a co'lclusào dos procedimentos admlnislratiros
pertinentes, poderá implicaÍ a i&ediâta resciJão urilâtt Ial d€,i:a Contrâtô, com a aplicaÉo das penalldades cãbíveis;
tX) ocoEidâ a r€scisào pelo rnotiyo retracitado, a Cont!,:- . :-,r iroderá tontratar o remanescente medLante dispensa
de licitação, Eom fulcro no art. 24, Xt, dâ Lei Federal oo 8.666/93, observada a oÍdem de classificâção dâ licitaÉo e as
mesmas coDdiçôes oíerecidas pela Contratad3. oü Ê,lo?! oirtr'â'nedida lcgal para prestaÉo dos seMços ora
contratadosj
X) quando apli(âd,as âs rrrultês previst3s, lllediaute |egul:r processo admini§:trativo, podeÉo elas serem
compeirsadàs pelo Departamento FiÍrãnacia.) da Ci,irtÉta::i--, pD!' ocâsião do pagarEeEtô dos rralores devidos, nos
tsrmos dos arts. 368 a 380, da Lei ne 10.40612002 (Código Civil):
Xl) na impossibtlidade de conrpensacão, Í!{rs termo! rl" aliFre antelior ou, ,Dexistindo pagamento úncr€lldo a ser
t€alizado pelã Contratante, ou, aiEdà, seÍrdo este insuficienÉ para poisibilitar a compenaaÉo de rralores, a
ContÍatada sêrá notiÍicada a recolher aos cofres do E!'á.ic â importâtrcia remuescênte das multas aplisadas, no
prazo m:ixirno de 10 (dez] diâs, eontado da ílatâ do rece;;;.:Éilaii, pela Cootratada, do comunicado formal da decisão
deflnirir,a de aplicacão da penâliítade, sem preiuÍzo da: .:eni..i. rei'1ções regais rábiveis-
Xll) As sançôes acima descrltâs po.ierão ser aplicad,.s ' :ii:rilâtiv:rr[€rla€, orl üáo, de acordo com a grâvidade da
infração;
XIII) o valor máximo das multas nào poderá exceder, .umuiativa[.ênte, a lio/a {dez por cento) do valor da
contrat'açâo;
XlVl Nenhuma parte será responsável perante a outra gelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso
fortuito,
Xy) A rnutta, apticadà após regular p:rocêsso aÍimi!::stErivú, 6ê!.e(á ier iecolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou airrda, quando Íoro caso, seú cobrada iudicialmente.
XVt) Âs s:inçôes prêr,istâs nesta CLÁUSULA são âutônom.s . a a?licâção de umâ não exclui a de outra e nem impede a
sot rÊpc§ião de outras sançôes r)revistas na l.ei Federill ne 8,666/93, .o}n suas âlterâções.
)(v'Il) As ?enrlidâdes serão aplicâdâs, gârantido sernpre c, e\e! Í:i:ic do dir.ito de defesa, 

"pós 
notiÍicaçâo endereçada

à Cotltlaiada, assegurzr--do-llre o prf,zo de C5 (l:iico) Cir. ijir-i-. ,;tra nie;'.ilêstaçíc e posterior decisão da Âutoridade
§uperior, rcs Íermos da lei,
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Rubrica:_

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 027 /2021 - O1,2

PREGÃO PRESEN CIAL N9 OI7 /?O21. REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 O79l2021
VALIDADE: 12 (DoZE) MESEs

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021., O MUNICIPIO DE TANGARTí DA SERRÁ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2q Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne- 03.788.239 /0001.-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileirg casado, portador da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denomlnado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa GEORGINI

PRODUTOS HOSPITÁLARES EIRELI, inscrita no CNPI sob o ne 1.0.596.721/ 0001-60, com sede à Rua Gecy

Fonseca, Nq 839, fardim Elisa, na cidade de Bela Vista do Paraíso-Paraná, CEP 86130-000, telefone (43) 3242-3333 e-
mail: licitacoes@mghospitalar.com.b4 neste ato, representada pelo Sr. LEONARDO HENRJQUE GEORGINI, brasileiro,
casado portador do RG ne 41,.996.705-9 SSP/SP e do CPF nq 348.362.468-65, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRÁDO, resolvem na forma da pela Lei Federal ne 1-0.520/2002, Decreto Municipal nq

258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n'8.666/1-993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA

DE REGISTRO DE PRIIçOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da

Serra que emÍüu seu parece4 conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei rle 8.666/93, e ainda mediante as

cláusulas e condições seguintes.

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBIETO

1.1. A presente Ata tem por obieto o REGISTRO DÊ PREçOS, para tutura e eventual AQUTSIçAO DE MEDICÁIIIENTOS,
PÂNÂ UTILIZAçÃO NO ATENDIMENTO DOS PACTENTES DÁS UNIDADES DE SÁÚDE, VINCUUTDOS A SECRE'IÁRIÁ
MUNICIPÁI DE SAUDE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências
estabelecidas neste Êdital e seus anexos, do Edital do Pregão Eietrônico nq 017 /2O2L.

CúUSULA SEGUNDA - DA vINCULACÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conform;dade com os termos do Pregão Eleffinico para Registro de Preços Na

Ol7l2O21e seus Anexos, Processo Administratlvo \e O79 /2021, do qual é parte integrante e complementar, únculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRÁDO.

cúÜsULA TERCEIRA - DA vIGÊNch DA ATÁ
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documelto ünculativo,
obrigacional, com caraderísticas de compromisso para futura contíatação nas condiçôes estabelecidas.

CúUSULA QUARTA - DO PREÇo
4.1. No preço co ratado iá se encontram computados todos os impostos, târifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o obieto deste contrato, isentando a CONTRAIANTE de qualsquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços regisftados e a indicação dos respectivos FoRNECEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no Diário
Oôcial de Contas do Estado de Mato Grosso-TcE, Diário Oficial Eleftônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso-ÂMM,no
site www.tanEaradaserra.mt.sov.br.

cúuslJLA9UTNTA - DA RELAçÃo pAs EMPRESAS BENEFTcúRrÁs E pREcos REcrsrRÁpos
5.1. O ORGAO GERENCIÂDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e adminishação da presente Âta.
5.2. Em decorrência das propo'stas e Iances apresentados e homologados no certâme licitâtório, ficam iegistrados, para
contrateçôes futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classiâcados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREçO(S) REGTSTRÁDO(S) POR ITEM(NS)

ITEM uNtD I QmADE MARCA VALOR UNrI

20 CEFALEXINA SOOMG COI!1PRIÀ{IDO tJ\ 85.000 ABLI
ANTIBIÓTICOS

DO BRÁSIL

0,30

CúUSULÂ sExTA - Do coNTRoLE E DAs ALTERÁÇÕES DE PREços
6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7a92/2013, durante a úgência da ata, os preços registrados poderão ser reüstos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercaCo ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
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Secretaria MuÍiclpâl de Administração
Departâmento de Licitâçôes e CoDlÍâtos

regisEados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, obserr,,"adas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei nq 8.666. de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ór8ão
gerrnciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praücados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
6.4. Á oadem de clâssificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços âos valores de mercado observ-ará a
classifi cação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nâo puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;,
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comproyantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

ó.6. Não havendo êxito nas negociaçôes, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de regisho de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da conh-atação mais vantajosa.
6.7. O regfutÍo do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Admúistração, sem justificatira
aceiÉvel;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6,8. O cancelamento de registros nas hipóteses preústas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciado4
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrêr por fato superverie[te, decorrente de caso fortuito ou força Daior;
que preiudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público;
bJ a pedido do fomecedor.

6.10, A reüsão será precedida de pesquisa prÉüa no mercado fornecedol banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantameflto das condiçôes de mercado, envolvendo todos os eleme[tos para fins de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
6.11. o Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço regiltado no prazo máximo
de 15 {quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. o prazo para análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e
entega completa da documentação comprobatória pela contratada. Até a decisão final da Administração Municipal o
fornecimento do objeto solicitado pela área requisitânte, deverá ocorrer normalmente, pelo preço regisúado em ügof,
ó.11,2. A recusa injustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados denho do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
6,12. AAdministração, reconhecendo o desequilÍbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos rralores pactuados.
6'13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgão Gerenciadoi a seu critério
podeÉ caacelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.1i*. O Orgão Gerenciador poderá, desde que seia convenlente aos interesses da adminisEaÉo, cancelar, total ou
parcialmetrte, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a iDterpor recurios, ou a
lndenizações.
6,15. As alterações decorrentês da reüsão dos preços seÉo publicadas no Dlárlo Oflcial dos Municiptos.

CúU§ULA SÉTIMÂ DA REvoGÁçÃo E Do CANCELAMENTo Do REGISTRo DE PREÇos
7.1. O FORITIECEDOR R"EGISTRÁDO poderá ter o seu regisüo de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. A revogação do seu registro poderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio F0RNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibititado de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de câsos fortuitos ou de força maior;
7,2.2. Por iniciativa do ÓnCÃO CUnfruCmDOR, quandor
aJ o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótesê deste se tornar superior àqueles

praücados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRÂDO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
C) por razões de interesse público, devidamente motivadas e jusdficadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO não cumprir as obrigaçôes decorrentes da Ata de RegisEo de preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRÂDO nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as soticitaçôes

decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução totãl ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços

ou nas solicitações dela decorrentes.

7.3, O FORNECEDOR RXGISTRÂDO terá o seu registro cancelado quandor

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praücados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do óRGÁo GERENCIADoR.
7.3.2.0 FoRNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato

superveniente que venha comprometer a perfeitã execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o óRcÃo cERENcIÂDoR fará o deúdo apostiladento na
Ata de Regisho de Preços e informará âos pÍoponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSUUI OITAVA - DA DIVULGAÇÃO DA ÁTA DE REGIST§,O DE PRECOS

8.1. A presente Atâ será di!.ulgada no portal da internet r4,rrw.tQngqradqserrq,mLgov.br.

cúUsULA NoNA - DAs oBRIGACÔES DO óRGÃO GERENCIADOR
9.1. São obrigações do órgão gerenciador:
9,1.1. Cerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das

obrigações contraídas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompaúamento e fiscalização dos
produtos, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9.1.4. Assegumr-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
9,1.5, Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Átâ;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de pelalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registlo de Preços;
9.1,8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas peia Fornecedora RegisEada;
9.1.9, Â fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a respo$abilidade do Fornecedor Registrado
pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços

BRIG ES DO FO

10.1. Constituem obrigaçôes do FORNECEDOR REGISTRADO, denke outras inerentes ou decorrentes da presente
Contratação:
10.1.1. Proüdenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estâr incluídas no preço proposto todas as despesâs com materiais, insumos, mão de obra, frêtes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociâis e trabalhistâs e demais despesâs necessárias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo F()RNECEDOR REGISTRADO.
10.1,2 Fornecer os medicamentos, objeto da presente licitaÇão solicitados, em estrita conformidade com as disposições
e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, proposa de preços apresentada.
10,1,3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e
na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital,
10.1,4. Proceder à entrega do obieto do edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos I, do Edital;
10.1.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal,
comercial, kabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resultante do forflecimento do objeto desta licitação.
10.1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
arnazenamento e uso, que proteiam de intempéries, de forma que garanta a sua integridade e [ão sejam danificados
durante as operaÇôes de transpor-te, carga e descarga, coníorme determina a Legislação úgente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garanür a qualidade dos medicamentos fornecidos, comprometendo-se â reparal corrigil removel reconstruif,,
ou substituil às suas expensas, no total ou em parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,
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ou em que se verificarem defeitos ou incorreçôes, resultantes do fornecimento, contados da notificaÉo que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Mantel durante a ügênciâ da atâ e/ou contrato, as condições de habilitação exigidas no Editâl;
10.1.10. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do conhato;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10.1,12. Não subcontratar o obieto da presente licitâção, sem o consentimento ptéüo do conlratânte, o qual,
câso haia, será dado por escrito:
1O.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em üsta
das r€sponsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1.14. Acâtar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1,15. RespondeL independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRÂTÁNTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluÍda, ou mesmo reduzida a

responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acornpanharxento pelo CONTRÂTÁNTE, conforme disposto no art
70, daLei f 8.666/93;
10.1.16, Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atenderáfão] às solicitações dos

medicementos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisições;
10.1.17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

cúUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAs coNDICÕES DE TORNECIMENTO. DOS LOCAIS E PRÁZO DE ENTREGA
11.1, O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12 (doze)
Eeses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as
quanüdades estipuladas nos pedidos parciars/reqursrçôes emitidas pelo Órgão solicitante.
11.2. A licitante velcedora deverá fornecer o obieto em estrita conformidade com disposiçôes e especincações do editai da
licitação, de acordo corn o Termo de Referência e à proposta de p.eços apresentada.
11,3. Para fornecimento dos medicamentos, registrados na ÁRP-Ata de Registros de Preços, que deverá estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Âutorizaçâo de Fornecimento específico a critério da Admillstração.
11.4. A empresa vencedora deverá entregar os medicamentos mediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
perlodo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;
11.5. A entrega dos medicamentos, seÉ de forma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, aü'avés de
servidores preúamente autorizados, farão as solicitaçôes dos produtos juÍto à contratada, mediarte formulário próprio de
Ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado responsável.
11.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, Íla quantidade total solicitada, no prazo
máxlmo de 1O (dez) dias, contados do recebimento da requisicão e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, devidamente justificado pelo licirante/contratado e acatâdo pela ADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL.
11.6.1. Caso não seja efeüi'ada a entrega dentro do prazo preústo, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
para o fornecimento do objeto.
11.7.0s medicamentos solicitados deverão ser entregues na CÁ-F - CENTRÁL DE ÁBASTECIMENTO FARMÁCÊUTICO,
localizado na Av Brasil na 2-351-N, |ardim Europa, ou outro local determinado pela Administação, na presença do
encarregado do Setor, em conformidade com § 8", do artigo 15, da Le\ 8.666/93, erít dia e horário comercial, onde a mesma
teú o prazo de até 03 (três) úteis dias para aceitar os materiais.
11.8, A CONTRÂTADA deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total soücitada,
descrita no empenho.
11.9, Todo o medicamento fornecido deverá estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas coldições de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados durante as operações de transporte,
carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, podendo, os medicamentos serem devolüdos sem quaisquer
ônus ao municÍpio, caso as exigências não sejam atendidas,
11.10, Os medicamentos ofertâdos, deverão apresentar registro na ANI,ISA/Ministério da Saúde; âssim como certihcado
do INMETRO, quando for o caso;
11,10.1. No ãto da entrêga, os medicamentos a serem fornecidos, deverâo possuir f,eglsEoJgubiEgtslqlasãlfulà qna
sGrá coúerido pelo Íesponsável da CAF- CENTnÁI. DE ÁBASTECIMENTO FÀR"IIACÊUTICO.
11.10,1, Os EedicaEentos que não possuírem os referidos Íêglstros e/ou cerdflcados náo serão rcceülÍlos ê e
emprese s€É desclassificada para o rrespectivo item, sendo convo€ada a segqtrda colocad&
11.10.2. A emprÊsa é responsável por certificar-se que a marca registrada em sua propostâ et€trde 'as esaecificaçúcc
do edttal Os medicamentos em desacordo, não serão recebidos peto CÂ.F - CENTRÂL DE ÂAÁSTECIHEI{m
FtnxÂcÊuTtco.
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11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentâr a frase "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO': conforme RDC ne 77/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
za74/L998.
11.12. A hase "EMBALAGEM HOSPITAIJIR" é exigida nes embalagens secundárias. ou conforme o ar6go 8c, § 6p da RDC nq
71/09 da ÁNVISÂ, é permitido incluir as demais informaçôes previstas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a Iegibilidade das inforrnaçôes obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deverâo ser entregues separados por lotes, data de validade e fabricante, com seus respectivos
impressos na nota fiscal.
11.14. O prazo de validade dos medicamentos, quando da entrega pelo fornecedor à unidade contratante, deverá ser dê no
mínimo, O1 (um) ano. Os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio;
11.15. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Código d€ Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ücios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, conforme diploma legal,
11.17. Á responsabilidade pelo recebimentô dos medicamêntôs sôlicitados ficará a cargo do responsável da CAF - CENTRÁI
DE ÁBÁSTECIMENTO FÂRMÁCEUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deveÉ proceder à avaliação de
desempenho e atesto da nota Íiscal.
11.18. No ato da entrega, os medicamentos serão analisados em sua totâlldade, seDdo que aqu€lê(s) que não
saüsfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à cont!-atada.
11.19. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a repara4 corrigii removel reconstruil ou substitui§
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em funçào da existênciâ de irregularidades, incorreções, resultantes do
fomecimento, contados da notificâção que lhe for entregue oÍicialmente, sem ônus adicional para a Contrâtante, sem o
que seÉ convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e artigos 20 e 56 a B0 do Código de Defesa do Consumidor.
11.20. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas neste Termo de Referência anexo l, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nc
8.666/93 e suas alterações
11.21. Durante o prazo de i,alidade da Ata de RegisEo de Preço, a CONTRÁTÁNTE não será obrigâda a firmar as contratações
que dela poderá advit facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
11.22. O municÍpio r€serya-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos medicamentos foÍnecidos pela
licitante vencedora, a fim de eüdenciar o cumprimento das exigências da Âta, podendo, quando necesúrlo, solicitar
docnmentos comprobatórios para fins de verificação.

cúusulá, DÉcrMÁ SEGUNDA - DAs coNDrçÕEs pE RECEBIMENTo po oBtETo
12.1. o obieto da presente licitaçâo,será recebido pela Secretária Municipal de Adminisfação, através do Encarregado do
Almoxarifado Central do município, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento.
12.1.1. O objeto será recebido da seguinte forma:
a) Proúsoriamente, no ato da entrega por Servidot ou Comissão, que procederá a conferêncÍa de sua conformidade com as

especificaçôes, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;
b) Definitivamente. em até 03 {tlês) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, "atesto" na nota fiscal/faturâ,

depois de comproEda a adequaçâo aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação, estão condicionados ao enquadramento ms especificações do
objeto, descritas no Termo de Referência (Anexo ll) e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
n.e 8.666/93, no que lhes for aplicável.
12.3. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituídos ou complementados, às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, não exclui a responsabilldade do FORNECEDOR REGISTRÁDO
quanto aos úcios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal uülização pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078/90);
12.5. A contratante indicará senridor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro própr.io todas as
ocorrências relacionadas com a execução do obieto, determinando o que for necessário à regularizaçâo dâs faltas ou defeitos
observados.
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cúUsUIÁ DÉCIMÂ TERCEIRA - DA FoRMA DE PAGAMENTo
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidameote executados e entregues, pagará a CONTnÁTÁNTE à
CONTRÂTÁDÂ o valor constal1te em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13.2. Os pagam€ntos serão efêtuados após a apresentaçâo da respectirrâ Nota Fiscal/Fatu:-a, devldamente atestada
por servidor responsável da CONTRÁTANTE, acompanhada da certidão negatiya de débitos relativos aos Eibutos

,a
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federais e à divida ativa da união e Contribuiçôes Previdenciárias (PGFN/INS§), cerdncado de regularldade de
situaÉo iunto ao FGTS ê certidão negativa de débitos rabalhistâs (CNDT), no prazo de até 30 (finta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da Contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efeüvado o
crédito.
13.3, Na ocorrência de reieição da nota fiscal, motivadâ por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subit€m
anterior passará a ser contado â pârtir da data da sua reapresentaÉo.
13.4. Â Concatada deveÉ obrigatoriamente, emitir Nota Fiscâl/Fatura com CNPJ idênüco ao aprêsentado parâ fins de
habiütaçáo tro certame e consequentemente lançado no instnrmento conEatual.

cúUsULA DÉctMA oUARTA - DA FISCÁLIZACÂO E GERENCI.AMENTO DA CONTRATÁÇÃO
14.1. A fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá respectivamente à Secretaria Municipal qe Administraçáo e

demais Secretarias requisitantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art-
67 daLeine 8-666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
L4.2. Para fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTRÂTADA, serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa. formalmente nomeados para esse fim, conforme se8ue:

03) Secretada de saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim, Suplente: Jéssica Nunes da Costa;

14.2.1. competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância às
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaçôes do edital, bem como,
diÉmir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitânte adjudicado, conforme arL 67
da Lei n.8.666/93.
14.3, Fica reservado à Íiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singulai otnisso ou duvidoso
não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modifi cação na contratação.
14.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
contratada, à autoddade admlnistrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convelrientes.
14.5, A Contmtada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer{he todos os dados, elementos, explicaçôes, esclarecimentos, soluçôes e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do obieto da pr€sente licitação.
14.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
cont'atado, no que concerne ao objeto da respectiv"a contratação, às implicaçôes próximas e remotas perante o Município ou
pe.ante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução cotrtratual não implica em
corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda. o Fornecedoc sem preiuÍzo das penalidades
preüstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atiüdades.

cúusulÁ DÉCIMA outNTA - DAs PENALIDADES
15.1, Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, enserar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
erecução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 0S
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentâda no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicat as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas cor gÍveis;
IÍ) multa de O,So/o (zeÍo vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contratação em atraso;
Ill) multa compensatória/indenizatória de syo (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valot remanescente do contrato;
IV) multa de 0,59o (zerc vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrtgação
pÍevista no Editâl e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento,
contâda da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a inadimplênciai
V) suspensão temporária de participar de licitaçâo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municlpal de
Tangará da Serra.MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
vI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a AdministraÉo Públlca enquanto petdurar,em os
motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitaÉo, na forma da Lei, perante a próprla
autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20e (ügésimo) dia de ioadimplência, a Admlnistração terá direito de recusar a execução da contrataÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidâde, comunlcândo à adiudicâÉrlâ â perdâ de lnteresse no rêceblErento
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ESTADO DE MÁTO GROSSO

PREFEITURÁ MUNICIPÂL DE TANGART{ DA SERRA
Secretaria Municipâl de AdministraÉo

PM.T.S. /CPL
FL:-

Rubdca:-

Depârtâmento de Licitaç6es e Cont aatos

da nota fiscal/fatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades previstâs trê§tê

Insts:umetrto.
VIII) a inadimplência dâ Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior; em
qutisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrâtivos
pertinàntes, poderá implicár a imediatâ rescisão unilateral deste Contrâto, com a aplicação das peDalidades cabiveis;

Ú ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa

d; Ucttação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nq 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as

mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação dos serviços ora
conEatados;
X) quando aplicadas as multas preústas, mediante regutar processo admiuístràtivo, poderão êlas sêrem

cámpensadas pelo Departâmento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos

teÍmos dos ârts. 368 a 380, da Lei n! 10.406/2002 (código Ciül);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anteríor ou, inexistindo pagamento üncêndo a §er

reàlizaÍlo pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a comPen§aÉo de rralorts, a

Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicâdas, no
prazo máximo de 10 [dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do couunicado formal da decisão

definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sançóes legais cabíveis.

XtI) Ás sançõ;s acima descritâs poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo corn a gravidade da
infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá excedei cumulaü!,amente, a LOo/o (dez por cento) do valor da
contrataÉo;
XM) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atlasos ocasionados poÍ motivo de força maior ou caso

fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 [dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente,
XVÍ) As sanções preüstas nesta CLÁUSULA são autônomas e ã aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a
sobreposição de outras sançôes previstas na Lei Federal nq 8.666/93, com suas alterações.
XVIÍ) Âs penalidades serão aplicadas, garanüdo sempre o exercicio do direito de defesa, após noüffcação endereçada
à Contríatada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis pâra manifestação e posterior decisáo da Autoridade
Superior; nos termos da lei.

15.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de saBÇão administraüva, consequentemente, a sua aplicação não
exime a empresa contratada, da reparação das evenfuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipâl
de Tangará da serra.
15,4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossimil, cometimento de fraude ou comportamento de modo
inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedirnentcs cabíveis de atribuição destâ instituição e do preústo no art. 7e da

Lei 10.520/02, quaisquer das sançôes adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
15.41. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

15.4,2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. Âs penalidades serâo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICÂI ou no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contrataD a
licitaDte devêrá ser descredenciada por igual período, sem preiuízo das multas preústas neste Editâl e das demais
cominações legais.

cúusuÍ-A. DÉCIMA sExrA - pA ApEsÃo À ATA DE REGISTRo pE pREcos

16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
sua ügência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de AdminÍskação.
16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitâção ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não preiudique as obrigações presentes e futuras
assumidas com o município de Tangará da Serra e órgãos participantes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, âo dobro do quantitativo de câda
item registrado na ata de registro de preços para o município de Tangará da Serra e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Regist o de Preços, será competência do Secretário de Adminisü-âção, que,
somente autorízará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que edstâ disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação úgente;

16.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea "b", aléÍr das exigências constantes para o processo de autorizaçâo de
adesão deverá ainda, conter as seguintes informaçôes:
a) número da ata e seu objeto;
b) quantidade contratada;
c) justificativa da [ecessidade de contratâçâo do item solicitado;
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ESTÂDO DE MÀTO GROSSO

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE TÂ.I{GARÁ DÂ SERRÂ
Secretâriâ Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Coltratos

PM.T.S. /CPL
FL:-

Rubrica:-

d) nome cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

O cârta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) iusüficativa da vantajosidade;

16,6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Áta de registro de preços, somente após parecer juídico
favorável a adesâo. a Administração Municipal autorizará o pedido de adesâo.

16.7, As solicitãçôes deverão ser encaminhadás ao Órgào Cerenciadôr, Prefeitura Municipal de Tangaú da Serra, por meio
do Setor de Licitações através do e-mail licitacao(Atangàradaserra.mlgov.bÍ ou pelo endereço Avenida Brasil np 2.351-N,
Bairro rardim Europa, telefones: [65) 33ll-4420 /331r-4409.

GúUSULA DÉCIMÁ SÉTIMÂ - DAS DISPoSICÓES GERAIS
17.1. Índependente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO no pregão farão parte desta Âtâ de Registro de
Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei n.q 10.520/2002, do Decreto n.q 258/2003 e
da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. As partes Rcam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
aJ todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.

b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

cúÜsULA DÉctMÂ oITAvÂ - Do FoRo
18.1, Parà dirimit Ila esfera iudiciai, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro de
Comarca de Tangará da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,lida e
achada conforme, é assinada em 03 (trôs) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

Tangará da Serra-MT. 18 de Maio de 2021.

GICELLY MARI.{ LO SOUZA
SECRETARIA M DE SAUDE

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.

Para verificar as assinaturas clique no link: https:/lwww.portaldeassinaturas.com.brA,/erificariTSSE-ABGB-

F5BD-4E85 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para

verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 788E-ABGB-F5BD-4E85
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Hash do Documento

88597248D599F1 F3D30F57ECF650DE 1 C921 87 53C2F32Dí 03381 94261 E4ACD0C6

s Leonardo Henrique Georgini - 047.158.999-30 em 1910512021

14:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GEORGINI PRODUTOS

HOSPTTALARES EtREL| - 10.596.72110001-60

I

E

PROTOCOLO DE ASSTNATURA(S)

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2021 é(são) :
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14t01t2020 htlps:l/autdigital.âzevedobastos.nor.br/homàcomprovântê/5913140120í 349290361

REPÚBLICA FEDERÂÍIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUI{DADO EM Í888

PRI EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIÍIIENTO E ÓBrOS E PRIV.AÍIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA CO ÂRCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Baino dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB
Íet.: (83) 3244-s4U t Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E.mail: caÍtorio@azevedobastos.not.br

O Bel. VálbeÍ Ázevêdo de Miranda Cavalcanti. Of:cial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer lirmas da Comarcâ de João Pessoa Capitaldo Estado da Paraíba, êm virtude de Lgi, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmentê em cada Códígo de Autenücação Digitall ou na
rsÍerida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislações ê normas vigentês3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos sêrviços de Noias e Rggistros do
Estado da Paraíba, a CorÍegedoÍiâ Gêral de Justiça êditou o Provimento CGJPB N'003/20'14. determinândo a inserção de um código em todos os
atos notoíiais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCIZAí
XrX2) e dgssa forma, câda autenticaçáo processada pela nossa Sêrventia pode ser confirmada e v€riÍicâda tantas vezes quanto foÍ necessário
através do sitê do TÍibunal de JustiÇa do Estado da Paraiba. endêrêço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenücaÉo digital do documento Íâz prova de que, na data e ho.a em que ela foi realizada, a emprEsa illR NDA E GEORGINI LTDA - fE
ünha posse de um documento com as mesmas caíâcterísticas que foram rep.oduzidas na cópia autgnticada, sendo da empresâ IIRANDA E
GEORGINI LTDA - ME a rêsponsabilidade, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a estê Cartório.

Esta oECLARAÇÃO foi emitida em 14lo1l2020 í3:56:55 (hora local) através do sistema de autenticaÉo digital do CaÍtório Azêvêdo Bastos. de
acordo com o Alt. 10, 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como tâmbém, o documehlo elelrônico autenticado contsndo o Certificado Digital do
ütular do Cartório Azevêdo Bastos, ooderá ser solicltado diretamente a empresa MIRANDA E GEORGIN! LTDA - ilE ou ao Cartorio pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos-íiot.br

Para inÍormâçôes majs detalhadas deste ato, acesse o sitê llr.t-rêls!Ç;iêi.azevedobastôs-nô1.br e informe o Côdigo de Consulta dêsta
Declaraçào.

Código de Consultâ desta Dêclaração: 1434365

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 14/01/2021 l3:/t9:44 (hora local).

'Códlgo do Autenticação Digital: 59131401201349290361-1

'LêgÉlaçó$ Vigentês: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal a' 10.40612002, Mêdida Provisória na 220012001, Lei Federal no l3.lo5/2015, Lei
Estadual nô 8.72í12008, Lei Estadual nô 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O reÍerido é verdade, dou fé.

CHAVÉ DIGITAL

00005b1d734fd94Í057f2d69íe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acÍ4926e27548b05fca2tb5985c7cd1420f95bfaa4f9,11c377c73d,efed759c993Í1b85
952643d345Md7c55878a957ôacc1 881 db51
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ESIADO DE MÁIO GROSSO
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE TANGAR/í DA SERRÂ

Secretârlâ Municipal de ÁdministrâÊo
Rubrica:-

Departâmcnto de Licita çõês e Contr?to§

ÂxA DE REGISTRO DE PREçOS N" 027 /ZOZL - Ot3
PREGÃO PR.ESENCIALNg OI7 /ZO2T. REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINTSTRÂT|VO Ne O79 /ZOzt
VALIDADE: 12 (DOzE) MESES

Aos dezoito dias do mês dc Maio do ano de 2021, o MUNICíPIO DE TANGARTí DA SERRA com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2s Piso- Id. Europa- Tangàrá da Serra-MT, inscrito no CNPI/MF sob o n9. 03.788.239 /0007-66,
neste ato representado pelo Preíeito Municipal, VANDER ÁLBERTO MÁSSON. brasileiro, casado, portador da
Céduta de ldentidade 03913902 - SSP/N'ÍT c CPF/NIF n" 432.285.347-20, residente e domiciliado na cidade de
TangaÉ da Sera-MT, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCTADOR e a empresa CONQUISTA
DiSTRIBUIDORÁ DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIIIRES, inscrita no CNPJ sob o ne
|Z.4IA-191/OOOI-95, com sede na Rua Pedra Vermelha, 112, Tabuleiro, CEP: 55348-012- Camboriú-Sc - Fone:
(47) 3366-7867 e-mailr : conquistamedicamentos@gmail.com, neste ato, representado pelo Sr. Adriano
Rodrigues da Silvâ, brasileiro, representante legal, portador da Cédula de identidade RG n': 25.042.642 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o ns 143.179.058-33, denominada simplesmente F0RNECEDOR REGISTRADO, resolvem
na forma da pela Lei Federal ns 1O.52O/ZO0Z, Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei
Federal n" 8.666/1993, e alteraçôes posteriores, firmar â presente ATA DE REGISTRO DE PREçOS, cujâ minuta
foi examinada pela Procuradoria Geral do MunicÍpio de Tangará da Serra, que emitiu seu parecex, conforme o
parágrafo único do artigo 38, da Lei ntr 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições següintes-

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBIETo
1.1. A presente Atâ tcm por ohjcto o RECISTRo DE PREçOS, para Íutura e evcnrual AQUISIçÃO DE MEDICAMENTOS,
PÂRA UTTLIZAÇÂO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNTDADES DE SÁÚDE, VINCUI-ADOS A SECRETARIr{
MUNICIPAL DE SAÚDE, conlorme especiticaçôes contidas no Ternro de Referência e demais exigências
estabelecidas nestc Edital e scus anexos, do Edital do Pregão Eletrônico nq Ol7 /2021.

CúUSULA SEGUNDA - DÁ vINculÁcÃo Ao EDITÂL
2.1. Este instruinento guarda intcira conformidadc com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N!
Ol712027 e seus Anexos, Processo Administrâtivo É O79 /zoza, clo qual é paÍte integrante e complemêntai, ünculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

CúUSULA TERCEIRÁ - DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata dc Registro dc Prcços terâ vigôncia dc 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1'1Após cumpridos os requisit,)s de publicidade, 

^ta 
de Registro de Preço, será considerado documelto vinculativo,

obrigâciolal, com características de compromisso para futura contratação nas condições estabelecidas

CúUSULA oUÂRTÂ - Do PRf,co
4.1. No preço coatratado iá se encontram computados todos os impostos, tarlfat fretes e demais desp€sas que, direta
ou inüÍetamente tenham relaçào com o obieto deste conu?to, isentando a CONTRÂTANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
'L2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDOR.ES REGISTRÂDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de i\lato Grosso-TCE, Diário Oficial EIetrônico dos MunicÍpios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site w$arr.tângaradaserra.nlt,eovb r.

cúUs-ULApUINTÂ - DA RELAçÃo DAs EMPRESAS BENEFICIÁRIÁ§ E PREcos REGIsTRÁDos
5.L o oRGÁo GERENCIADOR adotará a pt ática de todos os atos necessários ao controle e admittistmção da presente Ata.
5'2' Em decorrência das propostas e lanccs apresent-ados e homologados no certame licitatório, ficam iegistrados, para
conüirtações futuras, os preços unjtários e respectivos tbrnecedores classiÍicados, conforme abaixo:
s,2. 1. DO(S) PREçO(S) RtrcTSTRADo(S) poR ITEM(NS)

ITÉM YEDICAMENTO UNIT) QTDADE

131 HIDROXTZTNA CLORlDtrAlO.2 G/ML. SOLUçÂo ORÁ1, FRASCO 100 ML UN 400 CENERICO/
NATIVITA

3.95

NTR LEE DE
6.1. Conforme o Decreto Fedcrtl no 7892/2O13, durante a vigência da ata, os preços registÍ"dos poderão ser
decorÉncia de eventual reduçào dos preços ptâticados no mercado ou de fato que elú o custodos produ
registrados, cabendo ao órgào gcrenciador p.omover as negociaçôes junto aos fornecedores, observadis as

reyistos em
tos ou bens
disposições

s
contidas na nea i) ca ut 8.6

P. M. T. S. / CPL
FL:-

MARCA VALOR Ui[Íi



E§IADO DE MÁTO GROSSO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE TANGAfuÍ DÂ SERRA

Secre(aria Municipal de Admlnistraçào
Dcparlamento de Licitações e CoÍtratos

6.2. Quando o preço registradú tornar-se supêrior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gefenciador convocará os fornecedoles para negociarem a reduçâo dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6'3. Os fornecedores que nào aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem âplicâçio de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos forneccdores quc aceitarem leduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classifi cação original.
6,í Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem
aplicação da penalidade sc confirmada a veracidade dos motivos ê comprovantes apr€sentadoj;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6,6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de ppços,
adotando as medidas cabíveis paia obtençâo da contratâção mais vantãjosa.
67. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata dc rcgistro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumeflto equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jusüficativa
aceitável;
c) não aceitar reduzir o seü preço registrâdo, na hipótese deste se rornarsuperior àqueles praücados no mercado;

6.& O cancelamento de registros ras hipóteses preústas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciadoi
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9, O cancelamento do registto de preços poderá ocorrer por tàto superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prêiudique o cumprimento da ata, deyidaDenre comprovados e.iustificado§:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6u10. Â revisão será precedida tle pesquisa prévia no mcrcado fornecedor, banco de dados, indices ou tabclas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para lcvantâmento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
iusta remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou reieitar o pedido.
6.11. O Orgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços orr cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 (quinzeJ dias úteis, salvo motivo dc lorça maior deüdamcrte iustjíicadô ro processo.
6.11'1. O prazo paÉ análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e
entrega completa da docunreniaçào co[)probatória pela contratada. Até a decisão íinal da Ádministraçâo Municipal, o
fornecimento do objeto solicilado pela área rcquisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em ügor.
6.11.2' A recusa iniustificada da beneficiáriâ da ata, em fornecedor os produtos solicitâdos dentro do prazo estabelecido no
edital, eoseiará a aplicaçào das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. Á Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores Dactuados.
6.13. Na hipótese da benehciária t)ão efetuar a adequação dos prcços aos de mercado, o órgão Gerenciadoi a seu critério
poderá cancelar, total ou par(ialnl.nÍe, a Ata de Reglstro de Preços
ó.14. O Orgâo Gerenciador poderá, desde que seia conveniente aos interesses dâ administrâção, cancelar, total ou
paEialmente, a Ata de Registl'o de Preços, sem quê com isso, a beneficiárla tenha direlto a lnterpor recursos, ou a
indeni?áções'
ó15. Á§ alterações decorrentes da reúsâo dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios

7.1
âdm

O FORNECEDOR Rf,GISTRADO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
inistrâtivo específico, asseg(rÍado o contràditório c â ampla defesa_

7.2, A rcvogação do seu registro podeÍá ser:
7.2.1. Â pedido do próprio FORNECEDOR RECISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Àta, por ocorrência de casos tortuitos oü de forÇa maior;
7,2.2. Por iniciativa do ÓncÂo crntfitCnDoR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO nào aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese desre se tomar superior àqueles

praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perdcr qualquêr condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
c) porrazões de interesse público, deüdamente nrorivadas e justificadas;
d) o FoRNEcEDoR REGISTRÁDo Dâo cumprir âs obrigações dcco-entes da Ata de Registro de prcços;
e) o FoRNEcEDoR REGISTRADo nào comparecer ou sc .cuusa. a retirat no prazo estabelecido, as solicitações

decorrentes da Atâ de Regisrt-o de Preços;

O caracterizâda qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas na Átâ de Registro de preços
ou nas solicitaçôes dela decor'.cDtes.

RubÍica:
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FL:-
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7.3. O FORNECEDOR REGISTRÁDO teú o seu registro cancelâdo quando;
a) descumprir as condições da Ara de Registro de Preços:
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razôes de interesse |úblico.

7.3,r- O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defes4 será formalizado por
despacho do óRGÃo cERENctÂDoR.
7.3.2. O rORNECEDOR REGISTRÂDO podcrá solicitar o cancclamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha couprometer a pclfeita execução corrtratual, decorrcntes de caso fortuito ou de força maior
devidamente cornprovados.
7,4. Em qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, o ónCÃO GERENCIADOR faÉ o deüdo apostilamento na
Ata de Registro de Pr€ços e informaÉ aos proponeÍltes a nova ordem de registro.

cúUsUIÁ oITÀvA - DÂ DIwLGAcÃo DÂ ÂTÁ DE REGISaRo DE PREcos
&1. A presente Atá será divulgada no portal da internet wMr, tongorodoserro.mLgov,bt.

cúUsUIá NoNA - DAS oBRIGÁcÔEs DO ÓRGÃo GEREN(TÁDOR
9.L Sâo obrigações do órgão gerenciador:
9,1-1. Gerenciar a Ata de Registr'r cle Preços;
9.L2. Prestat por meio de seu representaDte, as infonnaçôes necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obígações contraídas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre at0s relativos à execuçâo da ata, em espedâI, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos
produtos, à exigência dc condiçõc's estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9,1.4. Ássegurar-se do fiel cunlprinlento das condiçôes estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
9,1.5. Efetuar os pagamentos dcvrdos nâs condições estabelecidas nos respectivos Edital e Áta;
9.1.6 Ássegurar-sc de que os preços contratâdos são os mais vantãjosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo lr)crcado;
9.1.7. Conduzir os plocedimctltcs relativos a eventuais renegociaçôcs dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na ,\la dc Registro dc Preços;
9.r.8. Fiscalizar o cumprimento Cas obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalização exercida pelo Órgão Cerenciâdor nâo excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor RegisEado
pelâ complcta e perfeita cxecuçâo dâ Ata de Registro de Preços.

cúusulA DÉclMÂ - DAs oBRrcAcôEs Do FoRNEcEDoR REcrsrf,Apo
10,1. Constituem obrigações dc FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras increntes ou decorrentes da presente
Contratação:
10.1.1. Providenciar todos os rocursos c rnsumos nccessários ao pcrfcito cumprimento do obreto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, ft€tes, embalagers,
segums, imPostos, taxas, tarifâs, encargos sociâis e trabalhistas e demais despesas necessárix ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10,1.2 Fornecer os medicamertos, otrieto da presente licitaçâo solicitadoq em estrita conformidade com as disposições
e especificaçôes do edital da licitaçâo, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada,
10.1.3. Efetuar a entrega dos nredicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e
nâ Nota de Empenho, com csi)ecificação e quantidade rigorosamente idôntica ao discriminado, responsabilizendo-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições esüpuladas no Edital
10.1.4. Proceder à entrega do obieto do edital, com os deveres e garantias constântes nos Ánexos l, do Editat
10.1.5. Comunicar à Secretari.r requisitante dos medicameutos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
moüvos que impossibilitem {, sftl cumprimento.
10.L6. Responsabilizar-sc pcio lornecimcnto dos medicanlcntos, assumindo todas as obrigações de natureza Íiscal,
comercial, trabalhistâ e previdcnciária, incluindo scguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resultantc do fol'necin)ento do objeto desta licitação.
10.L7. FoÍ'necer medicamentos .ie qualidade, respeitándo as discriminações contidas nq Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidatncnte acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e uso, que proteiam de intempéÍies, de forma qlle garanta a sua integridade e não sejam danificados
durante as operaçôes de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislação úgente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dcrs tnedicamentos fornecidos, compronretendo-se a repara4 corrigir, removet recons6tri4
ou substitui[ às suas expensas, 11o total ou em parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,
ou em que se verificarem defeiics ou incorrecões, resultantes do fornecimento, contados da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Manter, durante a vigência da atâ e/ou contrato, as condições de habilitação exigidas no Editâl;
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10.L10. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer pmblema ocorrido na exocuÉo do obieto do contmto;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRÂTANTE, visando efetuar reparos em eventlais erros cometidos na
execução do oblcto do contrat"l
10.1.12. Nâo subcontratar o obieto da presente licitação, sem o consenümento previo do contratânte, o qual,
caso haia, será dado por escrito:
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das rcsponsabilidades que lhe cabem na êxecução do obieto do edital;
10.1.14. Acatar a fiscalizaçãodô objeto contratado, realizada pelo fiscal do conhato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
1O.1.1S, Respondcr, indcpendcntcmentc de culpa, por qualquer dano pcssoal ou patrimonial ao CONTRATÁNTE, ou
ainda a terceiros, na execuçào do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidadc pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE, conforme disposto no art.
TO,daLeiÍP 8.666/93:
10.1,16 Credenciar iunto ao \.Íunicipio dc Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atcnderá[ão) às solicitações dos
medicamentos obieto do pregào, disponibilizando ao sctor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atendeÍ às requisições;
1O,r-17. Cumprir todas as denais obrigações impostas pclo edital e seus anexos.

cúÜsULA DÉclMA PRIMEIRÁ - DAs CoNDIcÕEs DE FoRNEcIMENTo. Dos LocAIs E PRAzo DE ENTREGÂ
11.1. 0 objeto destâ licitaç:io reicre-sc a uma cstimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12 (doze)
meses; âssim, nâo poderâo se| executâdos enr üma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as
quantidades estipuladas nos pe,Jidos 

lT arciais/requisiçôes enritidas pelo Ôrgão solicitante.
11,2, A licitante vencedora de\,.rá íornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especifirações do editâl da
licitação, de âcôrdo coú o Term(, de Referência e à proposta de prcços apresentáda.
11.3. Para íornecimento dos medicamentos, registrados na ARP-Ata dê Registros de Preços, que deverá estar
devidamentê assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainde
Autorização de Fornecimento esLrecítico a critério da 

^dministração.11.,L Â empresa vencedota dei'erá entregâr os medicamentos mediante Nota de Empenho e requisição do compras, ;relo
periodo de 12 (doze) meses, c !1t.rdos da data Lle assinatura da Ata de Registro de Preços;
1L5. Á entr€ga dos medicamentot será de íorma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de
servidores prcüamentc autorizl,irr!. lilrào as solicitâções dos plodutos,unto à contratada, mediante formulário proprio de
OrdeD de Fornecimento/EmpeDho. ernitido pelo encarregado responsável.
11.6. A contratada deverá cfcturr r (]ntIcga dos medicamentos, impretc velmente, na quantidade total solicitada, no prazo
máxlmo de 10 (dez) dias, con:::rios do recebinento da rcquisição e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogação destc, devidamcnt. . Lrs:ificado pelo licitaÍrte/contratado e acatado pela ÁDMINISTRÁçÃ0 MUNICIPAL
11.6,1. Caso não seja efetivada i: rntrega deDtro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
parâ o fornecimento do ot jcto.
11.7.0s medicamentos solicitai'ns .ielerão seÍ entrcgucs na CAF - CENTRAL DE ÁBÂSTECIMENTo FARMACÊUTICO,
localizado na Av. Brasil n! 2.:lil-N, Jardim Europa, ou outlo Iocâl determinado pela ÂdministÍação, na presença do
encarregado do Setot em confor-lilidadc conr § 8", do artigo 15, da Lei 8.666/93, eÍn dia e horário comercial, onde a m€sma
teÉ o prazo de até 03 (três.l úteis dras pdr'À âceitâr os rnateriâis.
11.4. A CONTRÁTADA deverá eietuâr a entreea dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada,
descrita no êmpenho.
11.9, Todo o medicamento íon:e.ido devêrá estâr acondicionedo em embaiâgens apropriada, e em perfeitas condições de
arnazenamento e uso, de tornla que gararta a sua integridade e nâo seram danificados durânte as operaçôes de tÍansporte,
carga e descarga, conforme determiDa a lêgislação vigente, podendo, os medicamentos serem devolvidos sem qualsquer
ônus ao município, caso as cxiga..li)s não scjam atendida$.
11.10. Os medicamentos ofeftiiiios. deverào apresentar registro na ÂNVISA/Ministério da Saúdê; assim como certificado
do INMETRO, quando for o c.rs.,
1í1G1. No ato da eBtrega, os Bêdicamentos â serem fomecidos, deverão possuü Rêdlstro ió frhkrérto dâ §áúd.j:ií;
s.ráco!ftrido pelo responsáve! da CAF CEúTRÂL DE ABÁSTECIMf,NTO FARM CÊUTICO
lI;fcl. Os Eedicamentos que não possuírem os referidos registms e/ou certiffedos rão sÊrão rGGGlidG c r
erltrasa será desclassiÍicada para o r€spectivo item, sendo convocada a seguDda colocada.
11-la2, A empr€sa é responsável por certiÍicar-se que a marca registrada em slxr proposta atende'as es?ccificeÉas
do edit L os medicamentos em desâcordo, não seÉo recebidos pelo CllF - CEÍ{TRÁL DE ÂBÁSTICIIIE!|TO
FÂT ÂCÊUTTCO.
11.11, Todos os nledicâmentos deverão conter r(ítülos e bulas. Ás embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PRoIB|DA VENDA Ao COMÉRCIO'] conforme RDC tc 77/09 da ANVISA ê portaria GM/MS
zaL+/7998.
11.12. A frase "EMBAI-/|GEM HOSPITALAR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo Ba, § 6e da RDC no
71/09 da ANVISÁ, é perntitidr,r incluir as demâis úríonnações previstas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudia .nt a legibilidade das informações ob gatórias.
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11.13. Os medicamentos deverio ser entregues separ,ldos por lotes, data de validade e fabricante, com seus respectivos
impressos na nota fiscal.
11.14. O prazo de validade dos meCicamentos, quando da entrega pelo foÍnecedor à unidade contratante, deverá ser de no
mlnimo, 01 (um) ano. Os casos excepcioDais serâô analisados ap(is aviso prévio;
11.15. A contratada deycrá si' rcsponsabilizâr' pela qualidadc dos medicamentos ofcrtados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim com., peJa adequação do mesrno às exigências do l'êrmo de referência e e do tsdital
11.16 Os medicamentos dever.ãú estâr dc acordo com as exigôncias do Código de DeÍesâ do ConsumidoÍ, especialmente no
tocante aos vícios de qualidadc ou quantidadc que os tornem inrpróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, contbrmc diplorna legal,
11.17. À responsabilidade pc,k-r r eccbimento dos medicamcntos solicitados ficârá a cargo do responsável da CÂF - CEI{TRÂI
DE ÂBASTECIMENTO FARMACEUTICO, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá pmceder à avaliação de
desempenho c atesto da nota fisral.
11.1& No ato da entrega, os medicamentos seÉo analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s! que uão
satisfazer(em) à especiÍicação exigida sertão) devolvido[s], à contratada.
11.19. Verificada alguma Íalha no fi-.rnecimento, a Contratada obriga-se a reparaI corrigir, remover, reconstrui[ ou substituii
os produtos entregucs e não accir.os pclo Contratante, cm lunçâo da existência de irregularidades, incorreções, resultantes do
fomecimento, contados da notiÍicação que lhe for entregue oficialmentê, sem ônus adicional parâ a Contrãtante, sem o
que será convocada a segunda classificadâ, sem prejuizo da aplicação das sançôes previstas nos artigos 86 a BB da Lei
8.666/93 e artigos 20 e 56 a B0 l:r C.ídigo de Defesa do Consumidon
11.20. O recebimento e a aceit]Ç:lo do obieto deste pregào, estão condicionâdos ao enquadrame[to nas especificações do
obieto, descritas neste 'Iern1o ile Reíerência anexo I, e será observado no que coubeç as disposiçôes da Lei Federal ns
8.666/93 e suâs alteraçôes
11.21. Durante o prazo de valid:de da Ata dc Registr o de Preço, a CONTRATÁNTE não será obrigada a firmar as contratações
que dela poderá adút facultarldú-se a realização de licitaçào específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
bencficiário do registro prefcrôrria de fornecimento cm igualdadc de condições.
1122. O município reserva-se o direito de a liar, a qualquer momento, a qualidade doe medicamentos fornecidos pel,â
licitante vencedora, a fim de eúdenciar o cumprimento das exi8ências da Âta, podendo, quendo necesúrio, solicitar
documentos comprobatórios pal? fins de verificaÉo,

cúusulA DÉctMA SEGUNDA - pAs coNprcÕEs pE RECEBTMENTo Do oBtETo
12,1. O obieto da presente licite..ào. será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Amo.arifado Centrâl do municjpio, mediantc Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento-
12,1.1. O obieto será recebido da seguinte forma:
a) Proüsoriamente. no ato da enlr'egr por Seruidor, ou Comissão, qrle procederá a conferência de sua conformidade com as

especificâções, câso não haia qnalquer impropriedade explicita, será aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em até 03 (três) diâs úteis, após o recebimento provisório, mediante, "atesto" na nota fiscal/fatura,

depois de comprovada lr Jdequaç,o aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

12,2. O recebimento e a aceita.iro do objeto desta licitaçào. estào condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas no Termo de Rr-t:r'elncia (Anexo Il) c obedeccrão ao disposto no ÂrL 73, incisos I e l[, e seus parágrafos da Lei
ne 8.666/93, noque lhes for rpl:. 1rpl.

12.3. O Município resen? para si (r (lireito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituídos ou complemenL:rd.5 às expcnsas da CONTR^TADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebjmento de
adicionâis.
12.4. O recebimento definitivo {l;s produtos, obieto do Edital, nào exclui a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTXÂDO
quanto ao§ vícios ocultos, ou sej: só mãniÍestados quando da sua normal utilização pelâ Secretaria requisitante, nôs termos
do Código de Defesa do Consumiilo. ILei n" A.O7a/90);
12.5. A contratante indicará ser'.,idor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a .\cclrção do objeto, determinando o quc for necessário à regr-rlarização das faltas ou defeitos
observados

CI.ÁUSULA DÉCIMÁ TERCEIRÁ - DA FoRMA DE PAGAMENT0
13.1. Pelo Íôrnecimento dos §fodutos, quando devidamente executados e entregues, pagará a CONTnÂTÁNTE à
CONTRATADA o valor co[stAnre .n) sua proposta comercial, sem qualquer ônus <lu acréscimo;
13.2. Os pagamentos seÉo efetuados após a apresentaçâo da r€spectiva Nota Fiscal/I'atura, devtdamentê atestada
por servidor responsável da aONTRÀTÂNTE, acompanhada da certidão negativa de débitos r€lativos aos Eibutos
federais e à dMdâ ativa da união e Contribuições Preüdenciárias (PGFN/INSS), certiÍicado de regularidade de
sin|eÉo iunto ao FGTS e certidáo negativa de débitos trzbalhistas (CNDT), no prazo de ate 30 (trinta) dias, contedos
a partir do recebtmento defirtitlvo.
13.2.1. Os pagamentos scrão crccirados cm favor da Contratada, por mcio de depósito Bancário em colta corrente indicada
na proposta, contendo o Dorne liu iranco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o
cédito,
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Departamento de Licita ções ê Contràtos

13.3, Na ocorrência de reieiçãc da nota Íiscal, motivada por ernos ou incorreções, o prazo estlputado no subitem
aDterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
13.4. Â Conúatada deverá, obrigatoriamente, emiür Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao aprEseutado para fns de
habilitaÉo no certame e conseqtrentemente lançado no instrumento contratual.

cúusulA DÉctMÂ ouAmA - pA FrscÂLIzACÃo E GERENCTAME To DA coNTRÂTÂcÃo
14.1. A fiscalização da contrataçâo decorreDte do edital, caberá rcspectivamente à Secretaria Municipal de Administração e
demais Secretarias r,equisitantes, (lue dcterminará o que Íor necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do arL
67 daLei n" A.666/93 e, na sua aâita ou impedinrcnto, pclo seu subsütuto legal.
74,2. PaÍa fiscalização dos prúCutos fonrecidos pcla CONTR\TADA, serão desigÍudos seÍvidores de cada Secretaria,
otdenadora da despesa, formaln!§nte noncedos para esse lim, corlíormc seguel

03) Secrêtâria de Saúde - Fisc.ll: Fabiana Cristina F'urquim. Suplente: Jéssica Nunes da Costa;

14.2.1. Competirá aos respons:"ers oela fiscâlizâção acompanhar o fomecimento dos serviços, inclusive observáncia às
quantidades máximas a screm .dqui das, reicitar os produtos en) desacordo com as especiíicaçôes do edital, bem como,
dirimir as dúúdas que surgirem no decorer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adiudicado, conforme arL 67
da Lei & 8.666193.
14.3. Fica reservado à fiscalizace,,, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singulat omisso ou duúdoso
não previsto no editâl e tudo o llrris qne se relacioDe com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MunicÍpio ou
modifi cação na contrataçâo.
14.4. As decisões que ultra|.i.,irrem a competênciâ do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contratada, à âutoridade adm.'r:..r.rtiva irnediatamentc superior ao 6sca), em tempo hábil para a adoção de medidãs
convenientes.
14.S. Â Contratada deverá accir.:r intecipadamentc, todos os métoclos de inspeção, veriÍicação e controle a serem adotados
pela 6scalização, obrigaldo-sr' ; lbrneccr-lhe todos os dados, clemertos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicaçõe§ de que cstâ lrec.s:.!àr c quc íorenl iuigãdôs necessár'ios ao cunrprimento do objeto da prescnte licitação.
14.6. A existôncia e a atuação (ià i:scalização cm nada rcsh'irrgenr a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
contratado, no que concerDc ao .bieto da respcctiva contraÉçâo, às implicaçôes próximas e remotas peElnte o Município ou
Perante teÍceiros, do mesmo modo que a ocorrência dc irregularidade dccorÍentes da execução contratual não impliça em
corresponsabilidâde do Municr'Ii4 ou de seus prepostos, deven.io, ainda, o Fornecedot sêm prejuizo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcim,:Ilo imediato dos prcjuÍzos apuràdos e imputados às falhas em suas atiüdades.

CúUSULA DÉcTMA oUINTA - DAs PENÂLIDADES
15.1' Quem, convocado dentto ,:', prazo de validade da sua proposta, deixar de êntregar ou apresentar documentãção falsa
exigida para o cêrtame, enseiar . reiardamento da execução de seu obreto, não mantiver a proposta, falhar ou faudar na
execução do contrato, comportai -se de modo inidô[eo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e conEatar com a

^dministràção 
Pública e, será 6:-'..edenciado no sistema de radasrramento de fornecedor estadual, pêlo prezo de até OS

(clnco) anos, sem prcjuízo das nruitas pÍevistas no edital c no contrato e das dcmais cominações legais.
15.2. A Administração poderá â:rJ-1, garantida à prévia defesa da Contrarada, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da su., rr,Jtjficação, sem prejuízo das responsabilidades pcnal e civil, aplical as seguintes sanções:
l) advertência por escrito semprÊ (lue verificadas pequenas falhas corrigÍveis;
IÍ) multa de O,So/o (zero virgula cinco por centol por dia, pelo atraso in,ustificado no fornecimento, sobre o yalor da
contratãção cm atr?so;
III) multa compensatória/indenizatória dc Syo (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valor remanescentc do ao:,,-rato;
lV) multa de 0,5olo {zero virgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
pr€vista no Edital e não discrimioado nos incisos anteriores, sobre o valor da contrataÉo em descuEprimento,
contada da comunicação da .olltratante (via internet, correio ou outm), até cessar â inadimplêtrcia;
V) suspensão tempoÉria de ?articipar de licitaÉo e impedimento de contratar cltm a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até OZ [dois) aros;
VI) declaração de inidooêidade pâra licitar e contratar com a ÂdministraÉo Pública enquanto perdurirnem os
motivo§ determinantes da purriçào ou até que sêia proEovida a reabllitação, na forma da Lel, perante a púpria
autoridade que aplicou a penãl!dade-
VII) após o zOe (ügésimo) dia de inadimplência, a Adminiseação teÉ direito de recusar a execução da co1trataÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudlcatária a perda de lntercsse no receblmento
da nota fiscâl/fatura para paganrento do obieto do EditâI, sem preiuízo da âplicaçào das penalidades pÍ!ústas neste
Instrlmento.
vllÍ) a inadimplência da Cont:;lada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, ob§el'ledo o interesse da Contrâtânte e a mnclusão dos procedlmentos administratlvos
pertirentes, poderá implicar a inediata rescisâo unilãteral deste Contrato, com a apticação das penatidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo niotivo retrocitado, a contratante podeÉ conhatar o remanescente mediante dispensa
de li€itaÉo, com fÚlcro no art ;4, XI, da Lei Federal na 8.666/93, observada a ordêm de classiÍicação da licitaÉo e as

s
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mesmas condições oferecidar pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação dos serviços ora
contratados;
E quatrdo aplicadas as müitas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensâdas pelo Departamelto linanceiro da Contrarante, por ocasião do pagamento dos valores devldos, nos
terrnos dos ârts, 368 a 380, dâ Lci n4 10.406/2002 (Código Ctül);
XI) na impossibilidade de coD.persaçào, nos termos da alineà anterior ou, inexistindo pagâmento üncerdo a ser
realizado pelâ Conu'atante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensâção de rralores, a
Contratada será noüficada a r ccolhcr aos cofrcs do Eúrio a importância remanescent€ das multas aplicadas, no
prazo márimo de 1O (dez) dias, rontado da data do recebimento, pêla Contratada, do comunicado formal da decisão
definitiva de aplicação da penalidade, sem preiuízo das demais sançóes legãis cabíveis,
Xll) Âs sançóes acima descriins poderão ser aplicadas cumulatir.amente, ou náo, de acordo com a gravidade da
infr-aÉo;
XIII) O valor máximo das n,ulr-as nio poderá exceder cumulativamente, a l0o/o fdez por cênto) do yalor da
contrataÉo;
XIV) Netrhuma parte será resirfiirsávêl perante a outra pelos atràsos ocasionados por motivo de força maior ou cuso
foÍtuito
xV) A multa, aplicada após reéular processo administratilo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou aiDda, quando for o srso, sei:r cobrada judicialmente,
xvl) As sanções previstas ne$a !,iÀUsULA sào autônomas e a aplicaçào de uma nào exclui a de outra e nem impede a
sobr€posiçâo de outãs sançóes previstas na Lei Federal ne 8,666/93, com suas alteraçôes.
xVll) Ás penalidades serão api!.idas, garantido sempre o exercicio do düeito de defesâ, após trotificação endereçada
à Contratâd& assegurando-lhe o prazo de 0S (cinco) dias úteis para manifestaÉo e posterior decisâo da Autoridâde
Superior, nos termos da lei.

15.3. As penalidades previstas . rstc item têm caráter dc sancão administrativa, consequentemente, a sua aplicação não
exime a empresa contratadn, dã r{'paração das cventuais pefdas e dalros que scu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de TãngaÉ da Serre.
15.4. Nas hipótcses de aprcsrl:lação dc (i.rcument ção inverossímil, cometimento de Êaude ou comportamento de modo
inidôneo, a licitante poderá sofi. ! aienl dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instittrição e do previsto no art 7! da
Lei 10,520/02, quaisqucr dâs sarliics âdiantc previstas, que poderão sci aplicadas cumulaüyamente:
15.41, Desclassificaçào ou inabit :tiãc, caso o procedimento se enconÚe em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do cohtr.ari , se csta iá csti\,êr âssinada, procedendo-se a paralisaÇão do fornecimento_
15.5. Ás pemlidades serão ottrigatoriamente registradas no sistema de cadastramento Unificado de Fortrecedor?s -
SICÁF ou no cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e oo caso de ficar impedida de Ii€itar e contrataE a
licitaltê dêveú ser descreden(iadâ por igual período, sem preruízo das multãs prevlstas neste Edital e das demais
comitrações legais.

cúusulÁ DÉclMA sExrÂ - D.1 ÀpEsÃo À ATA DE REGtsrRo DE pREcos
16.1. Qualquer órgão ou entida.lü ir:tcgrantc da Admiristração Pública poderá uhlizar a Ata de Registro de preços durante
sua vigênci4 desde que maniie!:r interesse e mediarte prévia autorização da Secretaria Municipal de Administraçâo,
16.2. Caberá ao fornecedor ben.i;fiârio da Ata de Regish o de Preços, obscrvadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou nào do forneclluertlo decorrente da adesão, desde que não preiudique as obrigações presentes e futuras
assumidas com o município dc Tr.lqlrá da Serra e órgâos participarrtes.
16.3. o quantitetivo decorentE da adesâo à âta, não poderá excede4 na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item rEgistredo na ata de r.'gistro de preços pafir o município de TenEerá da Serrà e órgãos paÊicipantes,
independente do número de órgàos nâo perticipantes que aderir€m.
16.i1' O processo de autorização cê adesâo à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário de Adminisb-ação, que,
somente autorizará adesôes que :bedcçam os scgutntes rcqLrisitos:
a) qrle exista disponibilidade do irem solicitado;
b) que instrua o pedido através ir. .,iicio, conr as irformâçôes neccssárias de acordo com a legislação vigente;

16.5. Para instnlção do pedido .:,' .rle rrata a alínea "b'l aiérl das exigências constantes parâ o processo de autorização de
adesão deverá ainda, conter as s;e r,iittes informaçôes:
a) número da ata e sêu objeto;
b) quanúdade coffratada;
c) iustificativa da necessidade Cr ( Btra;içâo do item solicitadoj
d) nome, cargo, tclefone e setor (l', r .sponsáv.l pelo pedido dc adesào à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades ê itens aderidos:.: :e.tornente na referida ata;
O carta de concordância do for'r,j rdor ou prestador do servlco;
g) justificati da vántajosidad.:

16'6. Cumpddos os requisitos fi,r':rtiris paÉ ú pt'ocesso de adcsâo à Ata dê registro de preços, somente após parecer iurídicofavorálel a adesão, a Administraia., tiunicipal autorizãrá o gedido de adesão.

r\(
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16.7. As solicitações deverio s,:: ercaniilhadas ao órgio Gerenciador, Prefeitura Municipal de TangaÉ da Serra, por meio
do §etor de Licitações âtravés d,) e-mail licitacao@tângaradasêrra,mLgov,br ou pelo endereço Avenida Brasil na 2,351-N,
Bairro Jardim Europa, telefones: {65) 3311-4820/3311-4809.

cúUsULÂ DÉCIMA sÉTIMA. nÂs DISPoSICÕEs cERÁIs
17.1, lndependente de sua tra:rsl'ição, o edital e seus aneyús, p:incipalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação. aprei,. niarlas pclo FORNECEDOR REGISTRÂDO no pregão farão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2. Âos casos omissos aplicar.:e-io as dcmais diq)osiçôcs constant!-s da l.ei n.o 10.520/2002, do Decrcto n.o 258/2003 e
da Lei 8,666/93, e demais nonn-. Jplrcár'ers d espócie.
17,21, As partes ficâm, âindâ, a.litr.ilas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fi7.-rnl neccssárias scrão fcgistradas por intermédio de lawatura de termo aditivo à presente
Atâ de Re8istro dê Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizâr' . .c,1t.àto decorrcnte do p.escote registrg para qualquer opemção financeira,

cúusul-a pÉctMÁ olrAvA - tro FoRo
18.L Para diÍimir, na esfera iu(lirirl i\s questões oriundas da presenÍe Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Talgará da Serra-lU-i.
E para firmeza e como prova de jrsjinl ha\erem, entre si, .iust:do, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,lida e
achada conforme, é assinada em 03 [três) vias, de igual teor e formâ, pelos signaúrios deste instrumento e pelas
testemunhas abaüo nomeadas, rsrdo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

Iangará da Serra-MT, 1B de Maio de 2021.

GICELLY MARIA LO SOUZA
SECRETARIA NíUNICI E SAUDE

ADRIANO RODRIGUtS DA SILVA:143 1 7905833

CONQUISTA I] ]:,]1'RIBUIDORA DE MEDICAIT1ENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Asiinôdo de forma digitàlpoÍ ADRIÂNO RODHGUES DÂ
5rlva r4117905833
Dados: 2021 .O52O l7í5:47 -03'm'
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ATA DE REGISTRO DE PREçOS N. 027 /2021 - OL4
PREGÃO PRESENCIALNg A17 /2O2I. RXGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 07912021
VALIDADE: 12 IDOZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE TANGÂRÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nq 2.351-N- 2q Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNP]/MF sob o ns. 03.788.239 /OOOL-66,
neste ato representado pelo Prêfeito Municipal, VANDER ALBERTO MÂSSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF te 432.285.341-?0, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MI doravante denominado simplesrnente ÓRGÂO GERENCIADOR e a empresa Ctt{
HOSPITAIÁR S. A.,lnscrita no CNPI sob o te 12.420.1,64/0009-04, com sede na Rod. DF, Km 7, lt 14, cl 2, AR
567, Santa Maria, CEP: 72.578-000- Brasília-DF- Fone: (16) ZLOt-9407/9503, e-mail:
elisangela.roCrigúes@maírahospitaiar.cbm.b; neste a.o, representado pàla' s1a. Elisangáh de Oliveira
Rodrigues dos Santos, brasileira, casada, Analista de Licitâções, portâdora da Cédula de identidade RG n.:
24250179-A, inscritá no CPF/MF sob o nq 251.113.738-02, denominadâ simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federa! ne 10.520/2002, Decreto Municipal ne 25A/20O3, e,
subsidiariâmente, pela Lei Federal no 8.666/'1993, e a\:erâ.ões posteriores, firmar a presente ATÂ DE REGISTRO
DE PREçOS, cuia min[ta foi exâminadâ pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, que emitiu
seu parecet' conforme o parágrafo único do 3rtigo 38, da Lei ne A.666/93, e ainda mediante as cláusulas e
condições seguintes.

ffiREGIsTRoDEPRxços,o".u,u.u,,"evenfualAQUIstçÂoDEMEDlcÁJt{ENTos,
PARA urILIzAçÃo No ATENDTMENTo Dos PACIENTE§ DAs UNTDADES DE sÁúDE, vrNculADos A sEcREraRIÂ
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregão Eletrõ\ico \e OL7 /ZOZÍ..

CúUSULA SEGUNDA - DA vINcULAcÃo Ao EDITAL
2'1. Este insEumento guarda inteira conformidade com os .ermos do Pregão Elefônico para Registro de pDeços I{e
Ol7 /ZOZI e seus Anexos, Processo AdministraÍivo ne o79 /2027, do qual é parte int.gr"nt" e co.pi"menar, únculando-
se, ainda" à propostã do FORNECEDOR R.EGISTRADO.

cúusulA TERCEIRA - DA vtcÊNctA DÂ ÁTÂ
3'1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3,1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, .{ta de Registro de Pieço, será considerado documento vinculaüvo,
obrigacional, ccm características de compromisso para futuia cortiaêção nas condiçôes estabelecidas.

cúUsUIÁ 0UARTA. Do PRgco
4.1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, dlr€ta
ou indiretamente tenham relaÉo com o obieto deste contrato, lsentando a CONTRÁTANTE de quaisqueiônus por
despesas decorr€ntes.
4.2' 0s preços registrado§ e a indicação dos respectivos FoRN§CEDoRES RÉGISTRADO§ da Ata serão publicados Ito Diário
Oficial de Contas do Estado de Meto Grosso{CE, Diário oficial Eleüônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site wrf,.w.tanqaradaserra.mt.goi,,br.

cúusuLlrgurNrA - pA RELÁÇÁO pAS EMPRESÁS BENEFTCTÁRIAS E PREÇOS REGTSTRÁpOS
5'1. o oRGAo GERENCIADOR adotará a práticâ de todos os atos necessários ao conrole e administração da presente Ata"
5.2' ElIr decorrência das propostas e lances apreseniâdos e homoiogados no certame licitatório, hcam iegistr-ados, para
contrataçôes futuras, os preços uÍliúrios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
s.2. 1. DO(SI PREÇo(§) REcrsrRÁDO(S) poR ITEMINS)

ÇúUSUL{SEXTA . Do coNTRoLE E DAs ALTERÂCÕES DE PRTcos
6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7892/2073, durante a sigência da ata, os preços registrados poderão ser reüstos em
decorrência de eventual redução dos preçcs praticados no ilercado ou de fatá qúe eleie o .,,sto dos froáutos o., bens

m

QTDADE MARCA VALOR UNIT
ALIEPÉSE 50IIíG, PÔ LIOFILIZADO PARÁ SOLUçÀO IN'ETÁVEL, FRÂSCO. 50 ÂcTTLYSE/

EOEHRiNGER
2.646,90

EUsANGEIÂ DE OLIVÚNÂ
ROORIGUES DOs
5ÂMTO5:251 1 1 373802



ESTADO DE MÂTO CROSSO
PREFEÍTURÁ MUNICIPÁL DE TANGÂ&{ DÁ SERNÁ

Secretâria Municipal de ÁdúinistraÉo

P. M. T. S. / CPL
FL:_

Departâmento de Lic itâções e Conhâtos

regisEados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos forrecedores, observadas as disposições
contidas na alíneâ "d" do inciso II dô caDut do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moüvo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a rêdução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que não aceitârem reduzir seus pieços acs t€lores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obserrrará a
classifi cação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciadoÍ poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a coiunicaçâo ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçâo da penalidade se confirmada a veÍacidade dos motivos e comproyantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurâr igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgâo gerenciador rieverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotândo as medidas cabíveis para obtenção da contrataçâo mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
â) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem.iustificati1'â
aceiúvel;
c) nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor[ar superior àqueles praticados no mercado;

6.8, O câncelaÍ!'lento de registros nas hipóteses preüstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciado!,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
ó.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatc superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maiot
que preiudique o cumprimento da ata, devidamente comprolados e justificados:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10. A reüsão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, Índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condições Ce rnercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
6.11. O Orgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço registtado no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, salvo motivo de íorça maior deüriamenle justificado no processo.
6.11.1' 0 prazo para análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e
enEega compieta da documentação comprobatória pela contratada. Até a decisão 6nal da Administração Municipa! o
forDecimento do obieto solicitado pela área requisitarte, deverá ocorrer normalmente, pelo preço regisado em ügor.
6.11'2. A recusa injusüficâda da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente eshbelecidas.
6.12. A Administuação, reconhecendo o desequiiíbrio econômico financeiro, procederá à reúsão dos valorÉs pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgão Gerenciado[ a seu critério
poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de preços,
6.14. O Orgão Gerenciador poderá, desde que sêia conyenlente aos interêsses da admlnistlaÉo, catrcêlaD totat ou
parcialmente, a Áta de Registro de Preços, sem que com isso, a benêficiária tenha direito a intêrpor rscursos, ou a
indenizações.
6.15. As alterações decorrentes dâ rêvisão dos preços serão pubti€adas no Diário oflctal dos Municiplos,

cúusulÂ sÉTrMA pA REvocÁcÃo E Do CÂNCELAMENT0 po REGlsrRo pE pRxços
7.1. O FORNECEDOR REGISTRÁDO podeú ter o seu registrc de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
adminislralivo específico, assegurado o contraditório e a empla dêfesa-
7.2. A revogação do seu Íegistro podeÍá ser:
7.2.1. A pedido do próprio F0RNECEDOR REGISIRADO, quendo ccmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciati!'a do ónCÂO CTnEnCnOOR quando:
a) o EORNECED(}R R.EGISTRÂDO nâo aceitar reduzir o precc registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praücados no mercado;
b) o FoRNEcEDoR REGISTRÁ-DO perder qualquer condicão de habilitaçào oú qualificação técnica exigida no processo

Iicitarório;
c) por razôes de ilteresse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FoRNEcEDoR REGISTRADo não cumprir as obrigações cecoirentes da Ata de Registro de preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO não comparecer ou se rê.usar a retirat to prazo estabelecido, as solicitaçôes

decorrentes da Ata de Registro de Preços;

ÊLlsÂNGEtA DEOLIVEIRA ÀiEo d. ío.G úeo F.
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fl caracterizada qualquer hipótêse de inexecução total ou parcial das condições estâbelecidas na Ata de RegisEo de Preços
ou nas solicitaçôes dela decorentes.

7.3. O FOnNECEDOR REGISTRÁDO terá o seú registro cancelaCo quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese dÊ se aornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

7.3'1. O cance.lamento de registro, nas hipóteses preüstas, assegürados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do ORGÁO GERENCIÁDOR.
7.3.2. O F0RNECEDOR REGISTRÁ"DO poderá solicitar o cancelamento do seu regisuo de preço na ocorrência de hto
superveniente que venha comprometer a perfeitâ execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4' Em qualquer das hipóteses acinra, cotrcluído o processo, o ónGÃO cERfucIÂDOR faÉ o devido apostil,amento na
Ata de Rêgistro de Preços e lnformará aos proponentes a nova ordem de registro.

cúUsULÂ oITAvÁ - DÁ DTvULGAcÃo DA ATA DE REGTS-IR0 DE PREcos
8.1. Á presente Ata será diwlgada no portal da internet www,ta ngaradaserra,mLgoubr_

cúusuLÁ NoNA - DÂs oBRrcÁÇôEs Do óRGÃo GERENCIADoR
9.1, São obrigaçôes do órgão gerenciador:
9,1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestat por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestâr as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução dâ ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos
produtos, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sançôes;
9.1.4. Âssegurar-se do fiel cumprimento das condiçôes estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
9,1.5. Eíetuar os pagamentos deüdos nas condiçôes estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1,6. Assegurar-se de que os preços contiatados são os irais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9'1.7. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de pelalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das-obrigaçôes assumidas pela Fornecedora Registrada;
9'1.9. A Íiscalizaçâo exercida pelo Ór8ão Gerenciador não excluirá ou reduziráã responsabilidade do Fornecedor Regis6ado
pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de preços.

CúUSULÁ DÉcIMA - DÂs 0BRIGAçÕEs Do FoRNEcEDoR REGISTRÂDo
,0'1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRÁDO, dentre ouúas inerentes ou decorrentes da presente
Contrataçãoi
1O.1.1' Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obreto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fr?tes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhtstas e demais despesas necessárlas ao pe.feim
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGTSTRÁDO.
10.1'2 Fornecer os medicamentos, objeto da presente licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposigões
e especificaçôes do edital da licitação, de acordo corn o termo de referência, propcsta de preços âpresentada.
10'1.3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nes quanudades estiputadas nã requisição de fornecimento e
na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idênticá ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições esüpuladas no Edital.
10,1.4. Praceder à entrega do obieto do edital, com os Ceveres ê garantias constantes nos Aneios I, do Editat
10.1.5. Comunicar à Secreraria requisirante dos medicamelttos, imediatamente, após o pedido dê forneciment , os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabilizar'se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigações de naturêza fiscal,
comercial, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designado, resultante do fornecimênto do objeto desta liciracão.
10.1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitan4o as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e uso, que proteiam de intêmpéÍies, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danifrcados
durante as operações de transporte, carga e descarga, conforme dãtermina a Legisúção ügente, sáb pêna de não
recebime[to dos mesmos.
10'1'S Garantir a qualidade dos medicamentos iornec,dos, comprometendo-se a reparax, corrigir, removec reconstruii
ou sub§dRlir, às suas expensas, no totai ou em parte, os medicamentos que não atunàam o padÃo de qualiáade exigido,
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ou em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimento, contados da notificação que lhe for
enfegue oficialmente.
10.1.9. ManteD durante a úgência da âta e/ou contrato, as condições de habilitação edgidas no Edital;
10.1.10. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuÉo do obieto do contrato;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visa!':do efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuÇão do objeto do contrato;
10.1.12. Nâo subcontratar o obieto da presente llcitação, sem o consentimento prévio do contratante, o qual,
caso haia, seÉ dado por escrito:
10.1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a coberhra dos úscos a que se iulgar exposta em ústa
das responsabilidades que lhe câbem na execução do obieto do edital;
10.1.14. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitâções
atendidas imediatamente;
10.1'15. RespondeL independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRÂTANTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitaçâo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acon:palhamento pelo CONTRÂTÁNTE, conforme disposto no art
70, da|.ei \e 8.666/93;
10.1.16. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos
medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telêfones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisições;
10.1,17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

CúU§ULÁ DÉCIMÁ PRIMEIRÁ - DA§ coNDICÕES DE FoRNECIMENTo. Dos LocATs E PRÂzo DE ENTREGA
11.1. C ob,eto desta iicitação refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas duralte 12 (doze)
me§esi assim, não poderão seÍ executados em unra única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as
quantidades estiprladas nos pedidos parciais/requisiçôes e11itidas pelc órgão solicitante.
11.2' A licitante vencedora deverá fomecer o objeto em estrita .onformidade com disposições e especiôcações do edital da
Iicitaçào, de acordo com o Terrno de Referência e à proposta de preços apresentâdâ.
11.3. Para fornecimento dos mêdicamentos, registrâdos na ARp-Ata de Registros de preços, que deverá estar
deüdamente assinada e publicada, nos ternos lêgais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaçâo de Fornecimento específico a critério da Adminiskacào.
11.4. Â empresa vencedora deverá entregar os medicâmentos mediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
período de 12 (dozeJ meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de preços;
11.5. A entrega dos medicamentos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, a Secretalia de Saúde, aEavés de
servidores previamen+.e autorizados, farão as solicitatôes dos produtos junto à contratada, mediante formulário proprio de
Ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado i:sponsável.
11'6. A contratada deverá efetuar a eítrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade totãl solicitada, no prazo
Eáximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da requisiçãô e nota de empenhô, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, Cel.idamente justificado pelo licitante/cont:ratado e acarado pela ADMINISTRÁçÂO MUNICIpAL
11.6.1. Caso não seja efetivada a entrega dentrô do prazo pre\,istc, ã empresa classificada em seguldo lugar será convocada
para o fornecimento do obieto.
11.7' 0s rnedicamentos solicitados deverão ser entregues na CAF - CENTRÁL DE ABASTECIMENTO FAR-trld6fUTy6g,
localizado na Âv. Brasil ne 2.351-N, Iardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do
encarregado do Setor, em conformidade com § 8', do aftigo 15, Ca Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
terá o prazo de até 03 (três) úteis dias para âceitar os materiais.
11.8. A CONTRÁTADA deverá efetuar a entrega dos medica4entos, impreterivelmente, na quanddade total soticitada,
descrita no emDenho.
11.9. Todo o medicamento fornecido deverá estar acondiclonado em embalagens apropriad4 e em perfeitas condiçôes de
armazenamento e uso, de lbrma que garanta a sua inte8riciade e não seiam danificados durante as opàrações de transporte,
carga e descarga, corforme determina a Legislação vigente, podendo, cs medicamentos serem devolüáos sem quaisquer
ônus ao município, caso as exigências não sejam atendidas.
11.10. os medicamenaos ofertados, deverâo apresentar regirtro na ÁNvtsA/Ministério da Saúde; assim como certificado
do INMETRO, quando for o caso;
1L10.1' No ato da entrega, os medicâmeltos â serern fo.necidos, deverão possuir Begistro no Mirlitério & Sàúdé:É
sêé €onferldo pelo responúyel da CÁF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FiRüÁCffitCO.
u.1o.1' os medicamentos que nâo possuírem os r€fêridos regish'os e/ou certilcados Dão serâo Íêctüfdq a a
êmpr€sa seÉ desclassificada para o respectivo itêm, sendo convocada a segutrda colocada
11'10.2. Á emprcsa é tlsponsáYel por cerüficar-se que a marca registradaim sua prcposta abnde'as espêdtrcsgüGa
do edital os Eedicamentos em desacordo, nâo seÉo recebidos pelo cÁ,F - cirrur. DE ÂBAllrgclyg1ríl
FÁRMÂCÊUTICO.
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11,11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e buias. As embaiagers pímárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a Ítasê "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO'1 conforme RDC ie 7l/Og da ANVISA e Portaria GM/MS
2A74/1998.
11,12. Á frase "EMBALÂGEM HOSPITALAR" é exigida nas e:nbaiagens secundárias. ou conforme o artigo 8e, § 6s da RDC nc
71/09 da Attyl§A, é permitido incluir as demais infornações previstas para a embalagem secutdária na embalagem
primária, desde que não preiudiquem a legitlilidade das infor:11:iaes obrigatórias.
11,13. os medicamentos deverâo ser entregues separados poi lotes, data de validade e fÀbrkánte, com seus respectivos
impressos na nota fiscal.
11.14, O prazo de validade dos medicamentos, ouando da eurega pelo ibrnecedor à unidade contraante, deverá ser de no
mlnino, 01 (um) aIro. Os casos excepcionais serão anaiisados após avrso préúo;
11.15, A contratada deverá se responsabilizar pele qualidaCe dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11,16. Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Código de D€fesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos vícios de qualidâde ou quantidade que os toraem irnpróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuan o valot conforme diploma iegal.
11.17. A responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitados ficará a cargo do responsável da CAF - CÉt{TRAl,
DE ÂBASTECIMENTO FARMÁCÊUTICO, designado pela secretarja Ivtunicipal de Saúdã, que deverá proceder à avaliação de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18. No ato da enkega, os medicamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvldo(s), à contratâda.
11.19, VêriÊcada alguma falha no fornecimento, a Conliatada obdga-se a reparal corrigic remove4 reconstrui[ ou substitsri4
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, eÍn funçàc da existência de irregularidades, incorreçôes, resultantes do
fornecimento, contâdos da notificaçâo que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o
que será convocada a segurlda classificada, sem prejuizo da aplicação Cas sanções preüstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e atugos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor
11.20. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas neste Termo de Referência anexo l, e será observado oo que coubei as disposições da Lei Federal nq
8.666/93 e suas alteraçôes
11.21 Durante o prazo de i?lidade da Áta de Registro de Preçc, a CONTRÁTANTE não será obrigada a firmar as contratações
que dela poderá advit facuitaudo-se a reaiização de licitação específica para a aquisiçâo pretendida sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em iguaidade Ce condiçôes.
11.22. O município resená-se o dheito de ayaliar, â qualquer momento, â qualidade dos medicamentos fornecldos pela
licitante vencedora, a fim de eüdenciar o cumprimento das exigências da At4 podendo, quando necessário, solicitar
documentos comprobatórios para fins de verificãÉo.

CúUSULA DÉCMA SEGUNDA - DÁs coNDIcÔEs DE RECEBIMENTo Do oBIETo
12.1. 0 obieto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Almcxarifâdo Cenkal do municipio, mediante Termo de ConstataÉo e Receblmento dos produtos, o qual deveú atestar
seu recebimento.
12.1,1. O objeto será recebido da seguinte forma:
aJ Prcúsoriamente, no ato da enftega por Sen'idor ou Coriissào, que procederá a conferência de sua conformidade com as

especificaçôes, caso não haia qualquer impropriedade expiícira, será aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, "atesto" na nota fiscal/fatura,

depois de coÍnprovada a adequação aos termôs contrat."rais e aferição do direito ao pagamento.

12'2. O.ecebimgnto e a aceitação do objeto desta licitaçào, estâo condicionados ao enquadramento nas especificaçôes do
obieto, descritas no Termo de Referência (Anexo IIJ e obedecerão ao disposto no ArL 73, iniisos I e II, e seus puilg.afos da Lei
n.! 8-666/93, no que lhes for aplicável.
12.3. c Município reseffa parc si o direito de recusar os proCutos fornecidos em desacordo com o edÍtal, devendo estes ser
substituíCos ou complementados, às expelsas da CONTRATADA, sem que isto the agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4. O recebimento defi.itivo dos produtos, obieto do Edital, nâo exclui a responsabilidadê do FORNECEDOR REGISTR.ÀI,O
quanto aos vícios ocultos, ou seia, só manifestados quando da sua normal utilizaçáo pela Secretaria requisitante, oos terlnos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078/90);
12.5. Â contratante indicará servidor responsável, desigrado oam esse fim que, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinaúdo o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados,

cúusuÍÁ DÉCIMA TERCEIRÁ - DA FoRMA DE pAcAlrÍENTo
13.1. Peio tbmecimento dos produtos, quando devidamenre executados e entreguet pagará a CONTRÁtrÁNTE à
CONTRÁTADA o vaior constante em sua proposta comerciai, sem qualquer ônus ou acÉsaimo;
13'2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, deüdamente etestada
por servidor responsável da CONTRATANTE, acompanhada da certidão negativa de débitos retativos aos tributos
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federais e à divida ativa da união e Contribuições Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
sltuâÉo iunto ao FGTS e ceitidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13.2,1, 0s pagamentos serão creditados em favor da Conúâa3da, p.rr meio de dêpósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agênciâ, localidade e número da conta correrte em que deverá ser efetiyado o
crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiÉo da nota fiscal, motivada por erros ou lncorreçôes, o pmzo estipulado no subitem

rteríor passará a ser contado a partir da data da sua Íeapresentação.
13.4, A Contratada deverá, obrigatoriamente, emitir liota Fiscâl/Fatura com CNPJ idênüco ao apresentado para fins de
habilitação no certame e consequentemente lançâdo no instruEentg contt?tual.

cúusulA DÉcrMÂ oUARTA - pA FrscÂLlzÀcÁo E GERENCIAMENTo DA coNTRÂTAcÃo
14,1. A fiscalização da conkatação decorrente do edital, caberá respecti%mente à Secretaria Municipal de Administração e
demais Secrer-anas requisitantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltâs ou defeitos, nos termos do aÊ
67 daLei ne 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal,
14,2. Para fiscalizaçâo dos produtos fornecidos pela CONTRATADÀ serão designados sêrvidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conlbrme segue:

03) Secretâria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim, Suplente: léssica Nunes dâ Costa;

14.2.1. Competirá aos responsáveis pelâ fiscalizaçâo acompanh.:r o fornecimento dos serviços, inclusive observância às
quântidades máximas a serem adquiridas, rejeitâr os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como,
dirimir as dúúdas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adiudicado, conforme art. 67
da Lei n. S.656193.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singulât omisso ou duyidoso
não prelisto nc edital e tudo o mais que se relacicne com o objetc licitado, desde que nâo acarrete ônus para o Município ou
modificação na contEtação.
14.4. As decisões que ultrapassarem a competêncÍa do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contratada, à autoridade administrativa imediatamente sup-âricr ao flscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada deverá aceitar. antecipadamente, todos cs métodos de inspecão, veriflcação e controle a serem adotados
pela fiscaiização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaçôes, esclarecimentos, sotuções e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados lecêssários ao cumpÍimento do objeto da presente licitação,
14.ó. Á existência e a atuâção da fiscalização em nada restri:rgem e responsabilidade única, integral e exclusi do fornecedor
contratado, no que concerne ao objeto da respectiva coflfmtação, às implicações próximas e remotas perante o MunicÍpio ou
perante terceiÍos, do mesmo modo que a ocorrêocia de irregularidade decorrentes da execução conhatual não implica em
corresponsabllidade do Município ou de seus prepostos, deverdo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penãlidades
preüstas, proceder âo ressarcimento imediato dos prejuÍzos apumdos e imputados às falhas em suas atiüdades,

CúUSUI-Á DÉcIMA oUINTA - DAs PENALIDADES
15'1. Quem, convoca<io dentro do prazo de vaiidade ria sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exiglda para o certame, enserar o retardariento da execuçào de seu obieto, nâo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuçâo do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer ftaude fiscal, ficará impedido de licitar ê contratar com a
Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fomecedor estadual, pelo prâzo de até Os
(chco] anos, sem preiuÍzo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da Conrratada, que deverá ser apresentada no prazo de 0S
(cincol dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuizo das responsabili.iades penal e civil, aplicaE as seguintis sançôes:
D advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de O,1Vo (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelc atraso iljusüficado no fornecimento, sobre o yalor da
contratação em araso;
II0 multa compensatória/indenizatória de 5olo (cinco por cento) pelo não fornecimento do obieto deste pregão, calculada
soble o lalor aemanescente do contrato;
IV) multa de 0,5olo [zero vírgula cinco por cento) por dla, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
prevlsta no Edital e não dis€riminado nos incisos a[teriores, sobre o tralor da contrataÉo em descumprimento,
contada da comunlcação da contratante (vla internet, correio ou ouho), até ce§sar a inadimptênclã;
V) §uspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contÍatar com a prefeitura Mulriclpal de
Tãngará da Serra-MT pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V0 declaraçâo de inldoneidade para licitar e contratar com a.{dminish.açâo Príblica enquanto pêtdurarem os
modvos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabititação, na forma da ie! perante a pópria
autoridade que aplicou a penatidade.
VII) após o zoe (vigésimo) dia de inadimplência, a Âdmi[istração terá direito de recusaÍ a execuçâo da contrataÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicaúria a perda de itrteresse no receblmento

I /\/l

I



ESTÁDO DE MÁTO GROSSO
PREFEITURÂ MUNICIPÀI DE TÂNGART{ DA SERNÁ

Secretâría Municipal dê AdúitristrâÉo
DepartaEerto de Licitaçães e Cor*ratos

PM T.S- /CPL

Rubrica:_

da nota fiscal/fatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicação das penalidades pneyistas nêste
lnstru mento.
VIII) a iDadimplência da Contratâda, independentemente dc transcurso do prazo esüpulado na alÍnêa aBterloE em
quaisquer dos câsos, observado o interesse da Contiatarrte e a conclusão dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilate.al deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisáo pelo motivo retrocitado, a Contr:rtailie podeÉ conü:rtar o remanescente mediante dispeDsa
de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nq 8.666/93, obsêrvada a ordem de classificação da licitaçâo e as
mesmas condições oferecidas pela Conh?tada, ou adotâr outra medida legal para prestaÉo dos serviços ore
contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, podêÉo eles sercm
compensadas pelo Departâmento Financeiro dâ Contraiarrte, por ocasião do pagamento dos lralor.es deyidos, nos
termos dos art§. 368 a 380, da Lei ns 10.40612002 (Código civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento viacendo a ser
realizado pela Contratante, oü ainda, sendo este insuíiciente para possibilitar â compensaÉo de u"àlorcs, a
contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanesceDte das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado fonnal da decisâo
definiüv"a de aplicação da penalidade, sem preiuízo das demais sanções legais cabíveis,
XII) As sançôes acima descritas poderão ser aplicâdas ':uirulativamente, ou nâo, de acordo com a graúdade da
intuação;
xlII) o valor máximo das multas não poderá exceder cumulativamente, a 1oo/o (dez por cento) do yalor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perantê a outra Delos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou câso
fortuito.
Xy) Â muita, aplicada após regular processo administrâtivo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou aürda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente.
XVI) Ás sanções previstas nesta CLÁUSULA sâo autônomas e a aplicação de uma nâo exclui a d€ outra e [em impede a
sobrepos!çào de outras sançôes preyistas na Lei Federâl na 8.666/93, com suas alteraçôes.
XVII) As penalidades serão âplicadas, garantido sempre o exêrcício do direito de defesa, após notiffcação endereçada
à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 [cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade
Superior, nos termos da lei,

15.3'.As penalidades previstas nêste item têm caráter de sanção administraüva, consequentemelte, a sua aplicação não
exime a emDresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangará da Serra.
1S.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossÍmil, cometimento de fraude ou comportamento de modo
inidôreo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentcs cabÍveis de atlibuição desta instituição e do previsto no arL 7e da
Lei 10.520/02, q'.:aisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulatiyamente:
15,41. Des.lassificâção ou inabiliteçãc, casc o procedimento se erccntre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelarnento do contrato, se esta já esüver assirada, prcceíendo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. A§ peDalidades seráo obrigatoriamente regisEadas no Sistema de Cadastramelrto Unificado de FornecedoÍ€s .
SICÂF ou no Cadastro de Fornecêdores do Estado de Maio crcsso, e no caso de 6car impedida de licitar e conhatar, a
licitartê deverá ser descredenciada por igual período, sem preiuízo das multas previstas neste Editâl e das demais
cominaçôes legait

CúUSULA DÉclrt.A sEx'nr - DA ADEsÂo À ATA DE REGISTRo DÊ PREcos
16.1. Qualquer órgào ou entidade irtegrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de RegisEo de Preços durante
sua úgência, desde que manifeste interesse e mediarte prévia âutcrização dâ Secretaria Municipal dtAdministração.
16.2. Caberá ao fornecedor bêneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, riesde que nâo prejudique as obrigações presentes e futuri§
assumidas com o municipio de Tangará da Serrâ e órgãos paÉicipantes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá excederj nâ totalidede, ao dobm do quantitativo de caü
item registrado na ata de registro de preços para o município de TangaÉ da Serra e órgáos parltcipartês,
independente do número de órgâos não participantes que aderirem.
1ó.4. o processo de autorização de adesão à Ata de Registro Ce Preços, será competência do Secreúrio de AdmiDistração, que,
somente autoízará adesôes que obedeçam os seguintes requisitosl
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) q'Je instruâ o pedido através de offcio, com as informações recessárias de acordo com a legislação vigente;

16.5 Pará instrução do pedido de que úata a alínea "b'i alé:r das exigências constantes para o processo de autorização de
adesáo deverá ainda. conter as seguintes inforrnações:
a) núnero da atâ e seu obieto;
b) quaalidade ccntrarada;
c) justíficâüv3 Ca necessidade de contratáção do item solicite,lô:

ql
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d) nome, cârgo, telefone e setor do responsável pelo pedido Ce adesão à ata de regisko de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens âderidos anteriormente na reíerida ata;

0 carta de concordância do fomecedor ou prestador do serviço;
gJ jusüficativa da vantajosidade;

16.6, Cumpridos os requisitos formais para o processo de aCe:::c à,À.ta de registro de preços, somente após parecer jurídico
favorável a adesão, a Adminiskação Municipal autorizará o pedico de adesão.

16.7. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Cerenciador, Prefeitura Municipal de TangaÉ da SerÍa, por meio
do Setor de Licitaçôes afravés do e-mâil licitacao(ôtangaradaserra.mt.gov,br ou pelo endereço Avenida Brasil ne 2.351-N,
Bairro Jardim Europa, telefones: (6S) 33lt4Azo /33af -4AO9.

CLÁUSULA DÉCTMÁ SÉTIMA - DAs DISPoSICÕEs GERATS

17.1. Independente de sua transcrição, o editâl e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habii,taçào, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRÂDO no pregão farão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demâis disposições constantes da Lei n.c 70-520/2002, do Decreto n.0 2SA/2003 e
da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2,1. Ás partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçães:
aJ todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão regisuadas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços-
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrâto decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

CúUSULA DÉCIMA oITÂvÂ - Do FoRo
18.1. PaÉ dirimir, :1a esfera judicial, as questões oriurldas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustaelo, foi lavrada a presenle ata de registro de preços que, lida e
achada conforme, é assinada em 03 (três) viâs, de igual teoi e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arqui\,?da uma \.ia no Departamento de Licitação.

Tangará da Serra-MT, 18 de Maio de 2021.

CICELLY MARIA LO SOUZA
SECRETÁRH MUN DE S,{UDE

CM HOSPIT.qLAR S. A.
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N' 027 /2021 - 01s
PREGÃO PRESENCIAL N9 017 /2021. REGISTRO DE PREçOS
pRocEsso ADMINISTRÀ?Ir.i O N\> 079/2021
VALIDADE: 12 {DOzÊl Mt.Si S

Aos &zoito cils d.) mês cis irlrio ,lo aIro de 2021. O Iq.Ji..iÍPIO DE TANGÁRr( DA SERRÂ com sede ne Avenida
Brasil ne 2.3 51-N- 2! Piso- l,i [uropa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne. 03-788.239 /0001-66,
neste ato repÍcscntáib pcb !'reiLiro Municir:ar VÁNDER ÁLBERTO MA§SON, brasileirq casaô, poràôr da Céduh
de l&ntidadc í13913902 - S-.1'i 1.11 . Cl'F,/llF :r! 43-.1.,185.341-20, residente e domiciliaà na ciàde & Tangará da

Serra-M'L Coravante denonirirack, slnrpk,s;rcrr:: ÔliC.fO CEngNCt.qDOR e a empresa INOVÂMED HOSPITÂ"LáR

[TDA, inscrita no CNP, sob o ne 12-889.035/0001'02, com sede à Rua Dr. loão Caruso, Ne 2115, Industrial
Erechim,/Rs, CE? ,c)9-70'..1-,?, reiefone l54i 2ic6-7930, e-mail: liciacao04@inov"ameêrs.co[LbD neste ato,

representrdl pelo S;:. Sedinei Sisve:rs e:a;rl-'ir'-. so;t':ilo, -'mPresário, porã&r do RG ne 10.894.368-34 SIS/RS

e & CPF ne 0(,-!421.C50-:,, '.::.,r r.'.ir;rü iir]phsÍnente F0tu\ECEDOR REGISTRÁDO, resolvem na forma da peh
Lei Federal nq 10.520i20f? -rrifcto l,ftrnicipal na 25812003, e subsidiariamente, pela Lei Fe&ral n'8.666/1993,
e alteraçõcs postcriorcs, iiirrar :r prcscltc ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada peh
Pmcuradoria Ceral cio l,luri-rPio ifu ii:rgará ria S,..:rr;', quu cr,.iitiu seu parece4, conforme o parágrafo único Ô
artigo 38, d.? Lei ne 8.666/9... e r:r::ca meCi:irte as ciáL::itlas : condições seguintes.

CLÁUSUI.Á PRII'IEIRÁ - DO OBIT:'I O

L1. A prese:rte tta tem pJi rlrj.:r o REGISTRO DE PREÇOS, pam tutura e evenüral AQUISIçÁO DE UEDlCA.tltE[mS,
PÂRÁ ÚTILIZAçÃO NC ÁTE,\DIIIENTO DOS PÂCÍEN'fI'S DAS UNIDADES DE SÁÚDE, VINCULADOS A §ECRETAruÂ
MUNICIPAL DE SÂÚDE, ;r;:.',: ,rr ..:r/Ê!:iiicaçôes cor:iiiras or Ternro de Referência e demais exigências estabebcidas
neste Edital e seus anexos. {l :-(lrt1l ,i! q'êE:ão Eirllltmca r,e l\7 /2§21,

CúUSULA sE
2.1. Este insnuurenro guaida :r,ieira contôrmid.r& com,rs termos ô Pregâo Ebü:ônico para Registro & Prêços Ns
O17/2O21 c scus .Arexos, Pro.esso Âditrinistrativo ne 079,,'20?1, ,lÍ) quai é parte integrante e compbmenbr; vincubnô-se,
ainfu à p|oposr,,.lo l'OnNECEúi.rit llEiISIRÀDO.

cl.ÁUsUI Â TERCEIRA - DA vIGÊNcIA DÁ ATA

3.1. A preseite 
^Ei 

de Regisf. :ri, ,':tçus teiá vigência ce 12 {fuze} meses, a corltrr da daE ê sua assiuahrra,
3.1.1. Após curnpricrs os reeli:!'n i .E ouhliclCecb, Atr rL' Rr,gisSo de Preço, será consi&ra& &cumento vincuhtivo,
obrigacional r'om .aracteri-\tic. ! (li' r'c!:,:pia)r!isso Fiirrà iLl!.-J: e clnEataçào nàs condições esbbebcidas.

fl ÁUST,I.A oUÁRTÁ - Do PRÊí,o
4.1. No preço contratado iá se erlcootram computaús todos os impostos, brifas, fretes e &mais êspesâs que, dir€E
ou indiretâme[te tênham re]Ârão .Ôm ô objeto deste contrato, isentalt& a CONTRÁTANTE & quaisquer ônus por
&spesas &correntes.
4'2, Os preços ieglsúados ê I i r rt.i.à. io< rêsl:ecívrr§ FCRNraEDORES REGISTRÁ"DOS da AE serão publicaôs no Diário
Oficial & Contas Co Essdc a:-- ii ,'-.) (ir-.)ssc TaE, fiário Oii.:àl gbrônico ôs Municípios ô Estado & Mato Grosso- AMM, !o
site www.tangâradaserra,nri.Ê o\r llr.

cúu§glÂgurNT4 - pA RELJ|CÂq
S.1. o oRGÁO G ERINCIADO R ], I r:1r ri r pr,í Cca de toCos os .rtcs necessários ao cont'ob e admlnisúação da pÍesente AtL
5.2. Enl decolrôrrcia dis i)r-í,r.r,itis e lãncÉs ap.3serl:rckls e hon::ohgaúrs no certanre licitatório, ficam regisEaôs, parâ
conEatàções fuhrrns, os preços .rn;:iirús e respectivos fbrriecedores chssificâdos, conforme abâixo:
5.2. 1. DO(SJ PREço(S) RECrsiRÂDOiS) poR TTEMtNS)

22

SEUNE RoBÊAro ffi:âm;?'
5T!EVENsl0442lO rimse{ú$É

QTOÁDE 1,ÂLOR UNTf,

50.000 SIMILAR/BA
CONFLEN

0,10

1.000 SIMILAR/CL
OCEF

11,80

2.000 S I MI LARi,/CL
OCEF

r9,50

UN. 1050 CENÉRICO/T 8,0033

7?

I

I

I

rn

RICÀYTE



300.000 GENÉRICO/T
EUTO

0,13tJ\.4A

0,07UN. 200.000 GENÉRICO/T
EUTO

17.O00 GENÉRICO/"7
EUTO

0,6353

GENÉRICO/T
EI'TO

0,1940.000104

ESTÁDO D§ MÁTO GROSSO

PRET;EITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DÂ SERRÁ
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EUTO

.lj

cúusulA sExrA - no coNTRoLE E DÁs ALTERÂçÕES nE PREÊos

6.1. Conforme o Decreto Federal n! 7A92/2013, durante a vigência da ab, os prcços ÍegisEâ&s po&rão ser Í€vistos em

&corrência & cventual rcCr:(':..hs 5reços pratisados nc mcrcacb ou ê fato que ebve o custo &s proôrtos ou bêns

registraôs, cabendo ao órgir :'-:r]:r:iadcr oromcver as r]cga.iações jurto aos forneceÔres, obsergadas as disposiÉes

contidas na alínea "d" dc incisc l,'.-i caDut *l ar1. 65 da Lei r: 8.666. & 1993.

62. euândo o pieç.o rcgiso-aj, !,)r'tar-se superiol ao preço prâticado no mercaÔ por motivo superveniente, o órgão

gertnciaôr convocaú os fCll:r;rdcr:-.s para negociarem a rcluçào tbs preçOs aOS vabres praticados peb mercaÔ
ã.3. os forncc"4ores ciuc n.., ic.iiarem .r.d 7:ji serrs preços aos vabres praticados peb mêrcaô serão libereÀs ô
compronisso assulnió, scill .l ' ,:;àr: de peIralida&.

6.,1. Â ordem (!r alêsjiiiaãçàa,r.:: fo: rre:erbrcs oue :.eitarc:t reduzir seus preços aos vabres & merca& obsercãÉ a

chssiÍicação ôriginâi
ô5. euanô o pieço de meiciiii! ii.j nâr-se superior aos preços registaós e o forlleceÔr não puêr cumpúr o compromissq o

órgão gerencla,lor po.Jerá;

al liberar o íornecedgr do .r'r-..Erorlissô assurnido, ceso À comunicação ocoÍTa antes do pediÔ & fomecimenb, e sem

aplicaÉo da penalidade 5e .onÍ,,-i::iu a !'eracidade ós motivos e comprovatrtes apresenã&s;
b) convocar os demâis ír.r rneci :t] r'e:- Lra ra :ssegurar igual oiloralnida(b & negociação

6.6. Não have:rctrl êxito nirs :É:-- ,-!a ji:':, c órgào S.reirciaúi deleá proce&r à revoBação da aE & registro ê prcços, a&anô
as medidas cabívcis pam obic'li:io il.r .ont].abção m3i5 -nâIlti,i.sa.

6.7. O regisbo úJ t'orncctdor s'r : -::::r:chtlo quandr:
a) êscumprir as cor,dições ú xi, Íic regi§tro dc prcços;

b) trão retirar a ool;l de ernDc:t!:o .).r inst'.:meíto eqlivab[te no prazo estabebci& peh Adninistração, sem iustincativa
aceitávet
c) não accitar reduzir o seu pr-cç() r?gistrado, t:a hipótesc dest. se tornar §uperior àquehs pratica&§ no mertaÔ;

6,& O calcelâl]lento de rcgis:rôs nas hipoaeses pre'./istts aciria, será formalizado por &spacho & órgão Eerencia&r,
assegürado o cont aditôriô e a ,:'Io.i clefesa.

6[9. O câncelamento do legistl. r'e p, eços po#É ocorrer por Íato superveniente, &corre[te é cáso forürito ou força lrrâloÍ,
que prejudique o cumprimento iê alâ, devidãnlente compiovatlos e iustificados:
a] por razâo & iirteresse públir;l
b) apedido ô r,rrnecedor.

6.10. Â reúsào seÉ precedlú (E pesúuisa préi,ia no mel'cado forneceôr, banco ê daÔg índices ou tabebs oficiais e/ou
ouEos meios disponí\,eis parJ !,';:i:'úr:'r en ic d:s .ondições de mercJÔ, e[volven& toÔs os ebmentos pam flIts & grad.rar a

iustst remuneração &) serriçc o',r ii\.ri€aitxen!í) e no embasa:nento da dêcisão & deferir ou r€ieitar o pediÔ,
6,1L O Órgac Gerenciador dev.: r lerjdir sobre I relisão d,s p.eços ou cancehmento ô preço regist'a& no prazo máximo ê
15 (quinze) di.rs úteis, srlvo Di.)ii,ro rÉ iarç, nràior deviGmente jilstificado no processc
ô11,1. O prazo para atrálise e ir. i]ir'.erlto Ce ev.nhial pedido de revisão & preços, serão contaôs da dab do pmtocob e entrtga
compbu da documenbção r:cr:: r.'ob;-ória pcia.onü?êià. Aié a dccisão finai da Adminisb'ação Municipal o fornecimenb &
objeto solicitr.io sela ár'!'3 rcq.ii-.i]iitc. Jcr:er'á irtor:et nrinl:.bante, peb preço rcgistaô em vigor,
6.11.2. A rccusa injustificiÚL .i: beir('fici;iiü (h atr, elrj fc;nei:chr os prcdutos solicibôs &oEo ó pmzo eshbebciÔ no
edibl ensejará a ãplicaçà4 d:r D--,1ãlirlÀdcs lcgaimente es-hbehcidas.
6.12. A Ádm:nisire.ÇãQ, recouhtte:rri.r o tiesr:quiiibrio cconômrco financeiro, proce&rá à revisão dos vabres pactraôs
6.13. Na hipótcsc da bcneficiar:e i:lo cietuar a adequãção dos preços aos de merca&, o Órgão G€renciaôt a seu critério
po&rá cancelâr roEl ou parri:,l,r:.-.rf,r. .r Ata ê RegisEo & Precos.
6.14. O Órgão Ce.enciaàr p,;rLrá. &sde que seia converiente aos interesses da aôrinisFaÉo, caocehr, bBl ou
parcialmente, a Arr de Regist'o de Preços sem que cgnr isso- a beneficiária tenha dircito a hterpor recunros, ou a
in&nizações.
6.15. Ás alteraçôes &correntp., .l.? revisâo dos preços ser'ão publicadas no Diário Offcial ôs Muricipios.
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Rrhri.n

7,1. O FOR:;:aalCR nECi:'"'-:t.-:-:i ;:,::.r.i- ilr a srir r':jg-i.. à;recos r-evogado na Ab, por intermédio & processo
adrnin.:c:i.l.. ..... L . --. .,:r...
7,2, A -Êv t:-- ...' ' . i r.':.
7'2.1. A pediih rü o!'jpii1, Iu-i;::,at'jRlMisTR.{Dc,;::.:r'. -: , inpio!'a. eshr- impossihilitado de cumprir âs exigências da
Ata, poa ocô:-rêirij:i a1e a.1sas j,,,_ . .- .i .,1 i:,j io:atr tr;jrt-.
7.2.2. Po. i!,i.ii.i.-i ii: ÚiG-rl. :.]-::..uiltara\i :.r:rii: I

a) o FORI{EC§'OR F.EG!:CT:':--- i 1-1 .,,. ,...-.. . ..,. .- rÉÊis[.-iCo, na hipótese deste se tornar superior àque]es
pr3Ii.trd,rs ::a li_: erLr,i!

b] o FORtliECEDOR REGiS:."i:?11 rri:: --i.i.l-'.i. .i.;r.:.i:i iL 1:ltlihçà.) ou quâlificação técnica exigida no processo
licitatóri'J;

C] porlizasJ -:"t i,.:-aa.:s:§. - -. i,i:..rita:.:e !r,,.i, i.--.: j i-:,i-i,i,a0es:
d) oFORIiECEICRRIG:S:-: r.-:.,::.!:i..!.,--ai-.tj!r.-:.i-.trriÉ..r,..entesà^lildeRegisaodepreços;
e] oFSRI,J'.I:ja:llR::1,::,.,'.: -,,.-- . . , . :ii' : ..t-i:r- nc prazo esEbebcido, as solicihções decorreltes

da Atsi .Í-, k.ji.:J. i. ? : .
i) caracl::'iu::,.r,1:u i:1-:,- I, ,--: ,:: i:.;tri,cit,:ãl lr:?1 aji uitialái Cas coridições eslábelccidas naA[a dc Registro de preços ou

nas s:lii;:,r:i i:rii ir ,, :

T.3. O FORNECEfOIi RECj!:':. :.: l :,,.-.: - r:r. i.;i!Íc c,Ir..:tâ.:: ri:an€jo:

â) descumpr'.r :.: : rniiiiiei --,. ..: ie liegis! r ,à P:.eçc:;

b) nãoace;r r'eriuzir seus.': -: s;É:,s:-:d,ri lte l:-itrl:Êse;a sa:olriietn superiores aos praticâdos no mercado;
C) horll er : ,,'' ... .. .:.Lr :'Í . ..

7'3.1. O caoc.É,)leiilo (É i.g:! i ,-:s il;irótcs€-i pl.v;\:És, .rsstgriràcbs o conúaditório e a ampb defes4 seÉ formaliza& por
&spacho do óRCÀü CEREtr,ct;.f GR
7.3.2. O FÔRNECEüOtrI RiG;:':rÁaC poC-r'á s.'ii.i,;i.-1 .ar-r.ehrnônto do seu registro de preço na oconência & fato
superventente qr-ie vcnha cJtl.irri-ii:1aier a pÉalaita eteiLaão ccnfatual decorrentes dÊ caso forfuito ou ê força maior
devichmenlc r r.,,:;t cvertrs.
7.4, Ém qua\uer das hipótes-s atiàa, concluído o procêsso, o óRGÂo GERENCIÂDoR fará o &viô apostihmento na
Ab & Regist'o de Preços e inf'oinrerá aôs proponentes a novâ orêm & rêgislo

CI ÁUSULA OI'TÁ'.'Á - DÀ DIVI. i.. 1'.iI, AA ÁTA Dr RFCISTRO DE PRECOS
&1. A prcscnte Áà 5cú iittr!:.::l r ::., _.)i!!L! rh trter.et v,,l1f.t izgarqfuserTÍr.mLgov.bt.

9.1, Sãc oil,-i: r 'rr..,jr;,:r . : .: .-:t-l

9,1.1. Cc:':cr ,. . a.n: i.i ., - : : : r,.,ii<
9.Í.2. P.,. ..:..,, rr.. rc-n cornJ atesur as Notas Fiscilis oriundas dasobriB.r.a.s .'

9.1.3. En:rI i::.:.1::r:,.t. j:i-r:.. : - -t::..s :t i::i,::,.ti: .L .:: e* cspL,ci?l quanto ao acompanha&ento e fiscalização dosprodutas ie:ila,r.: :itrt;r:: . r.-:. j.1!:. :..:c!i:::t..i t:::.:.:ití.j::.1.larli.açâodesançôes;
9.1,4. ÂssegL:r':,;-se i(: li.l ir,:_ : . .., t;. ,.r r-: .. i!..1 ;:t no jnsyumento convocatório e seus aüe_xos;
9,1,5. Iie:u:i, i,.::::::i]11::::.,( - ::.t.t.r -..it,j;,ri.: !.a:i'aa:_. t1.:a:tas -esDaciivos Edital e Ab;
9.1,6, Assa gli. ::; -ti ie.:'-i.a, r ..r :- :-: . - ,! - ; ( .a a Adminisfaçâo, por meio de eshtdo comparativo
dos prer:os prlo.:.j,-,i'aei:, r,. : : .

9.1.7. Conduzir i::; )t.o.r:iixt. I .-.;:tii,!i :t i,..ni:iêis r.ett:;.,j:ii.ô.s ,t)s F,t-eros l.egjstrados e a aplicação & penalida&s por
descuElpris. r i, a-. a::n::a.. -"...,: - .-- :i::1js t. t t: i.!-:,ta:i.
9,1,8, ris.-ritz:; i.,r'ii:raii'trt -. j ,.r -ac iJ. r Re8isü-ada;
9'1.9'Ahrc:l:,.,:-,;;.rr::'ia:::. '; ' ,r,:r-;.r:r::l,r:::::.Le:iirilir'r. rL i'eai:rzrri a respônsabilidade do Fornecedúr Registrâ& pela
comcbtl e liifia..:t :.lfa,ir | , : .: :.-- r:!:: : li: r.ii.i.i.

1o.1. Constiatci} obl'i8aÇões ú-' F0RNECEDOR REGISTRÁDO, dcnre outms inerentes ou decorrentes da presente
Conhahçâo:
10.1'1' P:'ovideícjar tcios ii .;'!liscs e inst! os raccssá:ics aG Derfcito cumprimento do obieto conu.ataô, &venô
estar incluidas l'!o preço !r..il:it? toús as despesas conl mâte;iais, insumos, mão de obrA ftetes, embalagetrs,
seguros, impostos, tL{a§, ?ii fâs, encargos sociais e trabalhistrs e demais &spesas neiessárias ao perteito
forrecimento dos prodirtos i--.jc fCI{i*ECEDO:l RÉCisTF.ÁDO.
10'1'2 !oínece. os xlêdi.:.i-n:, ':. r)i;io alÁ piese!:ae li.!tação soliciEdos, em estrita conformidade com as disposições e
especillcaçaes 'jc .iiil.1; .l ii.-i.t, ,.i iitr e.o1-.jo coitt ú lernro tle rticrência, proposa & preços apresentada.
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Rr!hní.1'

1O.1.3. Efeturrr 3 cnsega {b9 .- :,li-:i!!rer]tos, nos pra7o5 e nas quantidades estipuhdas na requisição & fornecimento e
na Nota de Elripenro, ccm esl..:.::cr:ç:c e (l!3i!tiíi3ê f igo! osamente idêntica ao discrimina&, responsabilizánÔ-se com

exclusMdâdc por-todas as i!:': :.-:: s :'r' jâii'.,at f en!'cga, d( ::. Jr.,jo com as dcmais condições estipuhdas no Ediãl
10.1,4,Procederàenu'eg.rJ*tríjeieio&editrLcomos;veiesegarantiasconstantesnosAnexosl,ÔEdiE+
1O.1.5. Conrunicar à Secre;r;a icqulsita:]te dos tr'edi. rrc?nto;, imediatamente, após o pedi& de fornecimento, os

motivos que !rr possibilitel ú o ..r' l!!:llprimento.
10.1.6. Respc, -.a l-.iliza.-se !. i:r ...!ne.r)ne:lro (kis rnedraxrentüs, assumindo toàs as obri8ações de natureza Íiscal

comerciâL E.irc;ihisE e pie\.l.ijrir.ir':.r, irL-h.r;nd( srÉurc .í:i:r? lis.os Ce acidentes do fabalho, com rehlão ao pessoal

designado, resrrlbnte do toIite.,r:'ciiio &, oLie:o rts;: i,.iiIçãc
10.1.7. Fornecer rneliican':eir::s dr quiiliàde, iespÊ:Drrüi âs úiscrimÍnaçôes contidas no Termo & Refel€nciâ, sem

&feitosouavrrias,devid3mer:-!,:(onciciorladcemerncâ:egÊrsapropriada,eemPerfeitascondições&armazenamento
e uso, que proteram de i[t,-:rii)é es, dc ior-ma qu" garãÊCa a sua intogridade e não seiam danifica&s durante as

operações ,ú n-o,r.pu.:", c?ríi.: :i-.."ãr gâ, ccri'ifoi.nc ilter::rca â Leglslação vigent€, sob pena & nâo rec€bimento Ôs
mesmos.
10.1,8. úaranír a quaiiú(I' i..., .,':dicarnclrtos Íorr.ecidc:, i.ir:rprometendo-sc a reparar, corrigiI, removeX reconstrui[

ou substjtuir, is surs expens:.. r.i lot3! cu eln g.trte, os ,r9d:cân)entos que não atendam o padÍâo de qualida& engiÔ,

ou em que se veriicar-eur (Éial..:,Í LrL iicotre;ôes, resul;,,.r:s dg fornecimento, conàôs da notificação que lhe for
entregue olicialmêntê,
1O.1.9. Mante4 durante a vi..tér,';ia dã ata efou contt-ato. as Eondiçõe§ de habilitaÉo exigidas no Edihl
1O.1.1O. Comuoicâr ao col\],q-,liÁfiTE. qLralquer prohkma ocoffiÔ nâ execuÉo Ô obleto ür oontrato;
10.1.11. 

^tender 
Jos cham;iii i:.r COIITR-,{TANTE, ',,is:lriio eiêtuar reparos em eventrais erros cometiôs na execuÉo

do objeto do coiEator
10.1.12. Nâo subconfatâr ú ririero dâ presente licitâçâo, sem o consentimelto prévio Ô conEatrnte, o qual
caso haiâ, será dado por esr:1 "-.:
10,1.13. Promover por su:i 1rr..3, âfaVéS de seguros, 3 cobertura &s riscos a que se iuEar exposh em visà das

responsabiliêCes que lhe,:,:'recr ra execução do obieto do edibl;
10.1.14. Acar-,. e r!s.:-rljaaa;] , .:í r,irie,., .i-,l]']'aridl). :c-, r:..úâ tEk, fiscal ú contrato. que deverá ter suas solicibções

atendidas itnedlaartti'rt:;
1O.1.15. ii.si.'cni:r; iriieit,i:. t r r:i ti oe rirlpa, po: .,j li:.e! cano pessoal ou patrimonial ao CONTRÂTÁNTE, ou

ainda e ter.:.r:os, .r.. exeiL:,-.]i. J| iorneciniento obief'J oa llcilaçào, não sendo excluíà, ou mesmo reduzida, a

responsaoi!,dri. pclrr i;ir; tL. .i ljsc.,rz.,c.,c r,',.l::L:.',,pa:iamerio pcb CONTRÂIÁNTE, conforme disposto no art.
70,da Lei n: 9.Ílró,'9:l:
10.1.16. Cre<ierci,ri Iuxr,i, .r, i.;,.ií;,o ile lar,gârá rii l,arra-MT fun,:ionário(s) que aten&rá(ão) às solicihçôes às
medicanento: . :l ei., co itfê:r: r, ,lisrcribi:,zairdo a. sst.)l c.mpetente, têbfones, e-mail e ouEos meios & contato para

atender às l'c.iui:j:çnrs;
10.4.1.17. Cur:rp: ,r- Lcrias ;: -. :i. :'i ibriSaçõês inlpostls ferÍr cdital e seus anexos.

'. -..,:'ji,-li:,iJ.;:- , .r.:iliYiJ DOS LOCAIS E PRAZO nE ENTRFGA

11.1.3,r:r:. É r,,-. :i .. ii.r rr:.: : ;:..ài ü,s l--rosnt{)s, a serem aplicadas durante 12 (bzÊ)
meses, ;s\ii , :.-. .j -i-.,. -: ..-r';.- :. 1..:- -. ,: -r. .-:i. ri"'!llan haYer execuções parciais, de forma a aten(br as

quartiüiej-.,r--.:r:i:-.:. , .- .Lt lirà,) soliciunte.
11,2. Â lr'j:i:: -. rr,,:..,.: .- -r.,. :, ,rr:.:::,...j.rde.om disposições e especificaçôes Ô edital da

licitrçà.r, -., ,., .:-, : ,....i i-.. . : -,;irt ir':1i-1.
11.3. Fl.il ii;." r:.:iii:litrr ,. J'Í.'.r,.;ll,:i.(.rs, t.':;rr:'. -.,! iL. ÀRP'AE de Registros de Prêços, que &verá eshr
&vi&rijrênl :-ji. i1á r, 1 . ,: _,. -r,;, ....11t t: :...:1.: ,t a. ilTtií)ou Notâ de Empenho ou ainda Autorização

11.4. ]- .xl- 3.: , , .::1 , :-:i.11 'i r,,:.1 ..:rr,, :,. 'iti::i.:iÉ li(l!â de Empenho e requisição & compras, peb
períodc C3 'l? '-l -) l]]i s. ' :i . .': .':' ,-. r,': li. :l:gj::ti) J€ Preços:

11,5. A ex!.i;.r-r à,s,,r:ii,-: r : .:.i', ilr ! rr:l'..i i::,:'::: ,r, iur.llii] cl nece§sidÀ&, â Secrearia & Saúde, atraves &
sen;d;'e: rr_ . ,.- . . :.: ir"' . -'i, 'r t ',lrlo i .1ri1tl-au(h, mediante formutirio próprio ê Or&m

11,6.1. íJ_, :. . . !.. :: j ' .: -,rrir,,rjf aLrs§liicadÂ cm seguudo )ugar será convocada
pard ú t r"
11.'/. Os ir,ri,.- . r.: j:. .: - - : : ;:âi - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO,

bcalrz3(a)n,i.. ,,.,.-,: -..-: : .l,. rr.:.i :i:.! ..::. :nrilr'l.rinl(t pea AdfiinisEação. rra prescnçaó encarregado

cio Sctor, ':r:' ir' ',:i:.::r,' - - rr. .:: I .r'..:' -':. !r .lii i' lôrário cc cÍcial ortde a mesma terá o prazo é
até 03 {h-3s' ':i,- r., .. r- ' :: .: ' ' '
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11,8.4 C{.r_.1-ii.r-r.,1,: !i ..rt .- :.:.: r ':!,: :...:.:,:.i:ip:.,l(:ivcli .nte,naquanüdadetotalSolici6da,describ
no emperrh,,l

armazên:-rr.: r'1,, r -.,,.r 1-.: i r '.. 'rl: ir _ , 'úllr1l deniflcados durante as operaçôes * trânsporte,

carga p ú... :. ': : , ,; '. ,..' 'l ..irllPntos serem devolvid)s sem qtlaisquer ônus

ao mul j -.p.
11.10. Os lll,iri :ri-:r:(: i,: , l: .-, i. i' 'ir;:rj.' : :::i:1 ,::, AIiIVISA/;L'liDistério da Saúêj assim como certificâó Ô
INMETRO.qiii,.- i;, : :-r:

11.10.1. \o :r.. ..-i ci.ii:;.i,. . : ,:.,-, . I .. . :,r liossuir Eggi§tso-lo-U!4i§gâÍiolhlilÉdg que

s€ú Coí[Êr:À] r;:r!r:.íÍiilii:-r r:.' \r la --')rr:\' i'rr:i l:1Et' la FARMACEUTICO.

1L1O.l. C:r :r .a:.tirir.-'-ii: - :;.; ::, ir. .:. : : ' ' rr' i -'ê; 9i ,--:) e,/ou cerdlicaÔs não serão recêbiÔt e a
eglpfes.t Si'-:i :.::,.'- -_. --i'.i :l'.: i::i, : r 'a":âili1:r segundA Colocada

11,10,2.,: .. i , :r . , -- - -Í.i i1'?Ca eq1 sua proposta aten&
ô eilin! ('r ,-.i..-,,.- -. r,-:;r ,i . , ..":ii:cj :Jeb C.4,F - CENTRÁL DE

FÁRMACÉIj-ÍIC.J,
11.11. ioilos i,. 111.i- ,ir,:,r:, , . .,, -i.,.:,-. :.' ariri.rhgelrs primárias e secundárias dos medicamentos

clevem ost!-ir!r .r ff isi.. "F;ii' .'.r: t.-\Di .'-.O füirril .-iO icafolrr:i RDC ne 71/09 da ANVISA e PoÍbria GM/MS

2814 /199,i.
11,12. A rr.ir. t:r)ti.,\i.'iüF:.: ::--i f-1.!,)-R . 'i:qiir i :!.r. , Ijelrs :..irnCáiiâs- ilu conforme o aÍtigo 8q, § 6e da RDC nq

71/09(ljA\1 !ai,1l.r!r:i: r' "jl:.:.' r 'i:rrr 'i_i']'i ::L''| riirj :)'rj'a a enlb3lâgcm secundáriâ nâ embahgem primária'

chsdc q ., ,

11.13. C-.;'-,{ .' ijr -r. :::' i:t:, .i)-a:i-" \'alidádê e fabricante. com seus respectlvos

imprcsrrrs r..,: ' t:,i:,I
11.14.O11i,..., r ,, .- _ I , i' ,, .l11.l. lc.:c.c(ha à unidâdc contr_atante, &verá sêr & no
mínimo,.,! 1', 'I,.,. .'": .:r'.i..jri
11.15 ,', :.r ., ::. .r :: : :, r . I i r .r':-l:r ':r:.ri o!êrhdos, não podendo apresenhr dêficiências

técnjaii, ijijit' rr.r,:;rL:ri: '.trr. ..r'i:-:, r'i:. .,rl.:liiidricicrônciaee(k)Edital
11,16. Crs ..:, r1. :.:r.r-;r'.,; ,, , r --,-í r, , rl.:: . ': :s +, Códigc ê Defêsa & Consumi&r, especialmente no

tocanle â.§ -: i: ir- a,l-ill l. .; r ..1 .,':'lÔ'o'.i.nadequados ao uso â que se desünam ou lhes

dimrnu; .'., . .. i, : '
11.17.^;--sri......r,:. 1..'r r 1.' .' -,a -i ' 'i.aril a .ârgo do rcsponsável da CAF- CENTRÁL DE

ABÁSTECI\$'r;.J !:ri:i\ii 1.. ,r r:.. i i. : r.iur:r'r:,rii ri' Saúde, que dcverá prorodcr à avaüação &
descmpc,:ir' , ,ii' i' ::.
11.18, Nt. ii.r, ir riilii ..: .- ., r{' ..'j .t'i : :.' "t's.'.i sca tohlida(b, senÔ que aqueb(s) que não
satisfazea ía' n r ) - . sui'. i.:r;l - 1..-Jrirseir(r.,úir',.rr're:,r.-,.:oitir,.[1d?-
11.19. l,er::,r,.' ...a1: :: i, I -'' .:. ,, ,.. i:_s. .. --,-Dtr!-ili, rorrigii; Iemover' reconsauit ou sutlsüfuit
ospÍij,lat_:. _,:r.t\ ,:.. ., .' (..: i- LL: - ...:'11,-iii (Il i..cgularidades, incorreções, resulEntes ô
lbrn(',:rriar{,, . ::i:r !s,,i;:. ...,a:ir.,i,i: t,,i-ri: '.,i, lral!':r:.ili'?, sa,n ônus adicional pala a Conü'atantc, sem o que

será co6\.ir-. :. :J:.1.r,1 , --. . : ,,:l *: . , ,i..' _r'rr;e! 2.evistas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e

artjgos 2(, a 1,r.. :i ( ' r-:,1r I 1.,:f l: ::ll{.-:i.

11,20.,-1 :,:.r':,, ,. .r,'.i .. ii-.i. ri:t:r, :r .. :,i-1, tlndicic;raios ao cnquadramento nas especificaçôes Ô
objcto, d-s-. . r-' r Lr, :' . . 1. cr|'.rlcr, as disposiçõcs da Lei Fe&ral n' 8'666/93
e 5u.]s ê::ai ) ,

11,27. L)t.I t. ::,, .i - ,. r- -::r j..:r .: :: :,. júir.-l R{'U{NTE não será obrigada a firmaras conu-aàções
que de'E ii,.. :t . : -.. :. .- .,,. : . -.-:1,, -raj-a i aquisiçào pretendida, seIIÔ assêguraô ao

ben:iicilr-, :- , :': ... :ij.: . r--:. -- I i ,-i, di,lôas.

licitaDte Yrrr.,,,l,:-:: -r:r::1r rÍrIi':'t'! .L' '\igin.ias da Ah, poên&, quan& necessário, soücitar
ôarmÊatos, .!.:.ai,r,i)ii!, _i,,. , ,. r r..'a.lirf,a:,rr.

ClÁtlsti: -'. . -. 1... .-r. 1'.-:,: .-: !].]..L1
72.7.'; :: :. :- .r ii i.lri:. !ii':- ad Adrninisraçàr), atavés do EncarregaÔ do

Alm,r)tt:':ri,,., .;, j ,- ,: ' i-r . ilrieiriÍrlêoto &s produtos, o qual deverá âtestar seu
fecêbiri-:4.
t2.i.!.

es,1:'- . .. a,,:-fii "elebirnentol
bl D."-,:. i _ ,, ..,, nredrãntc, etesto'nanora fiscal/fatura, depois

cic c,:.' r : .r., .r.!!ane!llo.
12,2. -: .: ,riii,k,s ao cnquadrancnto llas especificações do
ob)(.nr.i,j .:. .. .1ft.73, incisos IL, II, e saus parágrâfos da Lei
n.. ij.r).,ô ' '

SEDNEI k'iN!o.hí'Ê
ROBERTO dI9IIJE'SEEC

snEvENsoo4 H§I:'lro?o
42105070s



ES',l'ADO DE lr dl O GROSSO

i,ii,íII1.UR}. MUNIC{PÂL DE T'AI{GAfui DÁ SARRÁ

Se( retrrid Municipal ê Administ'afão
DeparEmento de Licitaçôes e CouEatos

P M. T. S. /CPL
FL:-

Rnhri(.à

12.3.0 ['iii. .i:i.. : ..,.:;. ] :,::. 1: rl.-r:-rrlr,ci.,cs cnl desarordo com o edilal ttvendo estes ser

subsriiu;ú.s,. r,r:r': .-,.; ..- ,.. .- '." lire aqt eguc dil eito ao l ccebimento & adicionais.
12.4. O i-É..i,i :: r ..r ri. . . :1 , r.: :':..-.r :êsponsâbitj&de do FORNECEDOR REGÍSTR-ADO

quanto:r_syi." lrli :'_ l.::.i,-,: --T,11 llii;l:rç:() pêh Secreuria requisitante, nos termos do

Código de lr: ., i ,: . :': :: :-i I

12.5, A ir:::r. r. r. i..:ri.: :i:'' i.- 'i: ;sst lln que, anoErá em registro próprio todas as

ôcorrêral:s , !r .i .-:. .lj r r. L r .1..r' ',r-ileaessário à reguhriz.lção às falhs ou defeitos

o bse ll'.idÍrs.

.I.ÂIISTII.A DF'
13.1. Peb fo:nerjiilen«r rt)! ir: .:l...:.L.l,lllir!.,,,i;ii-"^ie:1..é!!,'làseeri,legues,pagaráaCONTRÂTÁNTEàCOI{TRÂTÁDA
o valor constinta'êx! sita p:)r . . , 1r_t::aiiL 5cir'l q.ialkjral'ir:nls ou aerêscililo;
13.2. Os pagare tos sarão vr.'iri-,1ô-rj e.pós a apresentrcãs de respectiva Nota Fi§cal/Fatura, &vidaEentE ate§-tada Por
serviôr;€;ponsável dâ Ci)i! ::l,:,-f,!§TE, acompanLa(!a à (ertidáo negatiya & &bttos relrtivos ao§ ü'ibutos fe&rals e

à divlda aül? Cá. lrião ê Cor,ij -i)uícoes P.eYidênciái ias iPÍ.far,/tNSS). certificâô & reguhrlda& & siüraÉo rutrto ao

FGTS e cerridãs negativa ni' !:tlr(rls Uãbaihisras [í;N]l' §ê prazo de aÉ 30 (Finà) dias, contiôs a partir ô
recebimento dei:iitiv.,.
13.2.1. Os paa:ai,te.ltos s..ãi' ! r. . .,,i i êr't1 t:!.Í dâ a.Jrtr-r--..: :rÍri .leio de dcpósito Bancário em conta corrente indiçrda na

proposta,colttetrl-yJrtlt()ütcd:-.,.t..r.it;lr,'iara,baàliràdacllLi.ie:'r,aiàcontacorrenteemquedeveráserefetivadoocrédito
i3.à. Na ocorrào.ia ê reie!( -,.: dâ rroh fis.âI, motiva(à por erros ou incoÍFeções, o prazo esüpuhó no subitÊm

anterior passar'á â ser cr_,:;ia.l : :rarti. da dátl da st!:r !'e r !ii3s€&hção'
13,4, A Conbutrda deverá, r-,1, ;rrr).ilrlrerte, eÊririr Notl i;scallFatura com CNPJ idênüco ao apresenàÔ para 6n§ íb
habilitação rr{) (raàlne c aoa:r: ji,:ilit!-nie L:rlça{t) rje irtiEuixento coDÍreblâl

RJ

14,1. :. :.,,

CLÁUS{I
' ,a.-, r'e!:J :r. Ei:i.:r! i::,t.., I elDe;tiYenlêotê à Seclebria Municipal & Administraçâo e

dâ l-, 1,lr:i_',. :l

11,2 l".r-,.- ! - :r. .,. r .i "i:i.._' 1, !:rl,r *rsignodos setuidores de câda Secretaria, or&nâôra
Li.r d(:p, j. .

03) Se:.€? i.r : i,;,-: ;': - -l :' :'lsl' a Nlllles (lâ Cosk;

quar:tiC-.i. . :i. :. .: ::: ' !.,i:l,ii!, Joill as especificaçôes do ediAl bem comq dirimir
as dúvii,r; --:1. . ir.: .. r.' .i::-' -'::. i -11.r , - rli-i l. i:,L ;o L:iEote edjutiicaô, conforme art.67 da lÉi n.

8.665,r n:..
14,3. iii::, r', -: . :. : i r:-j. (lr.rJttruer caso snrguh!, omisso ou duvidoso não

modiii.r:iá,. . :..,
14,4.As.:e: j i_:.'11.'r r_ r '': :_..Li':_:' . .r:.r. ir1, Le\'erão ser solicihdas formalmente peb Contratada,

àautonl:Ll::. :, :,,: -:: r:'s :.. /t1--. '..:: ''. e t, i:n ir::.lil )a l a 3 adoçào ê medidas convenientes.

14.5.ACclrar:i .i r.,.'.r:::_ -. i': _ -. . - . : -; -r itgleçào, verifi caçào e colltrole a serem adofados peh
fiscaliz.laa-r: - r:'!" '.,: : ".:' ::. i_tr"-i '. -"x'riirçõss, esclâieaimentos, soluções e cômunicaçóes &
que c:r;:.ri:. r - .1 .:. ,.,,-. l,.iodr presente licitação
14.6. A.r-., : .,-. r -.. .-..i. .:. -.::;,,:rsairiijchtbúnica,integral e exclusiÉ Ô fornece&r
conirl"-tii',. ,: . :i ..i i .: ,, ' - ,. ..i,,r.r raaes próximas e remotâs perante o Município ou

peraii! .:ir.. :. r, . , r.i,l:-eiltes da execução cúntratual não implica em

corre;iri,L:\ .ri:.r , ,':. i , ::.: r , . -rllii..) l'oai)eceúr, senl prejuízo das penalidades previstas,

proceri:r:, , :,: .- : -::'1 , :.t ::ii.,'.:q i:tlilas e:n sulrs atividâ&s.

cúuslrL.à !,r i!.,iÁ! !.]lt-iii -; -: ]..!JJ -;j§
15.1, (lupil: ,ir.'.r ..:J l: -_r l: r: i.'-i i.,.: :, ,,i:À ,!:r-xai ê entregar ou apresenhr dôcumenhção faba
exigrttr c._.r-:r, , -.-j:,r r'.. r, ,.,. .- r rr! \'L,i,iÍr r1ào mantivcr a proposta, falhar ou fraudar na
execuçi,r -ir ,. :.:r r . r. ::. r,ir- irs,::ti, f]cara impediúi de licitar e conEatar com a

Adminis-6.,ir.,;':,ri .,i..:.. r:,:. ,,::. r ..,.'j:tsn_:ri'!',rra dc fornecedor estadual peb prazo de aÉ 05
(cinco] ar',o!. : ;,i.. ., _:.t . .:. -. - .' ,!.s en]ars cominações bgais.
15.2. À Jc;:,:.r :..:a.,r 'ri:. '.,.. . ::-:. r 1 , ::l::iir.úi.ia, o,Je dcverá scr apresentada no prazo &05
(cinco) üia\ i:: - . :C.L i recal e cir iI aplicân as scguintes sançôes:
I)advêr't.:,c1. , -r , .'' i .. -:: : .' ;À a:,
II) multa.! ii,i-:l i',.:., i){;. ,;::iil . ._:,,:r :.i-:::r ,,1 u§til.aÔ no fotnccjmento, sobre o vabr da
.ontra:Çâo. _. _:: 

:.1

$)
SEDINE]

ROBERTO :ã*ã*
slrEvENsío4 ffi'ffi,1:""
42105070



tsl:4Do Dr. N.rÁTo GROSSO
Pi§ItITUR4, T'UNICIP-{L DE'fÁXGAR]í DA SERRÁ

Skrretanr Municipal & AdminisFaçâo
Depàrunrento,le Licitâçõê§ e ConE?tos

P ItÍ IS, /CPL

III) multa ccmp,:lsatóriâ/i'i,:-1:.:ii;.ia \t l9i) {cin,jo p.r :entc) peb não tbl-necimento do obieto &ste Pregãq calcubda

sobre o vahr': .t ::lta5iiclra: ,!. '. 
.:

IV) mul& de rl,:rrd {zerc ',ii..,.:" .!,r.. ,or c:rlloj pi}. ii:a. pekt desc[mprimento & qualquêÍ cláu§uh ou obrigação
prevista nc Edrâl e nãü .ar::...-ii!iiriaú, nos i.ríiisos ariir- ',i:i, sobre o vabr da contrataçâo em &scumprimento,
contada dâ corxuiricacáo da.r,i -i;lEliae ivia interoet, cor.eirl .rtl iutro], até cessaÍ a inadi[plência;
V)suspensãotc{[poráriâdÊr,r:,cir)ardel;citÀçàoeinr-:.:.:-:toêconE?tarcomaPrefeluraMunicipâlêTangará
da Serrâ-MT, pe',c prazo de:1lr ':ll Ir,f'is] anos;
Vl) &chração c3 ioidotlei.Ltii .,.,i-a :icll.iti e ror,5-â.hr c(r!Í a ÀÔninislraÉo Pública enquanto perdurarem os motivo§

&ierminantes ca punicão {,t, -1 .. iiue sjrií prúí:oyida a r..:!lrililâção, ra forma da Lei, perante a própria autorida& que

apucou a penalidade.
Vil) após o 20e [vigéslmo) .r:.. ;i ilê(ii:npiÊr:.i.r, a Â.].'nr:!.!it ação teú direito & recu§rr a execuÉo da conEatação, &
aaoaô ao- srrit coüveniêll(i.. r .rào.tunidêde comunicaído à adrudi€atária a perda & interesse no recebimênto da

nota fiscallíai-,.a paf?. Éiii:i- : .rir. ik; orii't3 do Edi',el. sern preiuízo da aplicaÉo da§ pelalida&s prcvislas nê§tê

Instrum et! to,
Vllt) a iiadxr, ir ia-nci3 Ca a, : ..1,,:.t. ;], Cc.r€n&n:'€:11.r''.: Co tlslr§ctrrso & Prazo esdpula& na alíBea alterlor, em
quaisquer d)r ..sos, 3bs. .'! l: ) :t1t.::-.s,-i- da Cli-:a ir-rir:? e a conclusão ôs Procedimentos aütinisfativos
iertinen.:cs. pc,,.tr.á i,r::51:,..r ', r i . ,;iaiâ r(-sl:ii ii, rin iL l r, ,: Ceete Ccnaâto, com a aplicaÉo das penalida&s cabíveis;

iX) ocorri<la: riscisi.r i:e:'i 'r .. --'ã1 .r'i''l'r, Ê a'' r l : :; ':' ir';de:'á ccntialar o remanescente mediante dispeD§a ê
Iicihção, corr i,rhro no .rir-. , ;, :1 .,. l,e! federal .r! B.ôór. 93, observâda a or&m de chssificação da licitaÉo e as

mesmas cordi.ões oferer.ii ,. ..!a aontr ahdz. ou 3.:3tar outra medida bgal pard prestaÉo õs serviços oÍa
conEaEdos;
X) quanó apiiradas as mÍiir:: i,..visàls, niedia!rte : eeubr processo adminisúativo, poderâo ebs §erem compensadas
pe6 Deparl:)n-.er]to Fi na!i... ,:i r aí-.rJfr:!h.tte, FoI. ocâs:a,r io p3gamênto Ôs vabres &viôs, nos tarDos &s âiE 368

a 380, da Lei re 10..!'06l?e.,.: t i.erlrqtr (livil):
Xl) na impcsiibiliütk ê r-,r--..ri:iafio, ros terr.c.i C.i alí[eâ anterior ou, inexistiB& pagamento úncêtr& a ser
realizaô peli llolrtfarÂÍie, (. :.,:-l scrrdl êstÉ i:rsi-rii:.aBa,i para possibilihr a compensação ê rrabres, a Contfahda
seránoüncad.t:,iec,llhrrr.r..-:'-,ri&;[rárioaiÍ!lpoll:nci-.iremanescentedasmultasaplicadas,noprazomáximo&
1O (&zj dias. i:,rtaa, êi .;: : . r . - iiire,,is, pe:; i-{:!.}i i'iiÀr' ..ri ..,tui.lnicarir formal da &cisão &Enitiva & aplicaÉo
da penâlida{ie, sel, plei.lrzu :. : ,.::r!:;.; sançóes Lg?is c-]ji.'iç.
XJI) Ás sâucic! ii.i:ll.t ics.l',r. -r:-r-i,, sei'.iDiÍL3ês (r1l!.ú!-aulclte, ou Dáo, & acor& com a gfavida& da inÍ:ação;
XIlt)Ovaloiritariiinodairitii,...i.jüLo{Éráeícet'rri.i.ll,rrrrl,i}ilcnte,a10yo(&zporcento)&IrÀbrÍhconFaEÉo;
XIV) Nenhumil parte será re.'!-i:rri':'rei pefaEte a ouFa Delos aEa§o§ ocasionaôs Por motivo & íor§a maior ou caso

forhrito,
XV) A muita,.it l;cad.a apás -r;r.,tr |.o.ess. adlliilisti.lars, deverá se!'recolhià no prâzo máximo & 10 (êz) dlas, ou
alnda, qua[do l.,r' o .aso scr!' i biad-f Ílrdrcialnente.
XVI) Às sançócs )1rcl.isits ,.r -:. ---.1i5(,111 sáo auténfir-rás ? â aplicação & uma não exclui a & outa e nem ittrpe& a
sobrepôsição d,,,J!riar s.ri')... .: r '." i§irs i a i-ei Fel§l.ai i! 8 561i/93, com suas alterzções.
XVII) As peralr.'il.l"! sr't iir '.':, -=tt ii,r!t'r ií) i,-r:rJr: ir :r ,:.::.cisio do direito & defesa, após noüficaÉo ênêrcçada à
Cont-ata(la, .s9ílgu!'a!ri1i"lh. : ,.:--:rr Ce 05 ícirrr+l di:à! i:cis pâra manifeslação e posterior decisão da Autorida&
Superiot r':.s t i i:t.i d' ti.

ü S,-

tniatô'r : -

1().:li,'

15.:!.?
15i r-,'
slc.ji .. ,. :

liciiâir.. .i .

coclin-r,r,!;1, ', :

. i . i: .,:\ ' c r;t scquentementc, a sua âplicação nâo exime
' : . . : _ ,. r 

_.:_.r a.:rreEr â Prefeifur? Municipal & Tangaú

: - ::! :-. . ., r:. rlr:_:i,1-ienio de lraude ou comportamento & mo&
' , ,': :r':.. . .ac iêsEr il]stituição e do pret'isto no arl 7a da Lei

..:, . ,r i.:i.:1! c'.llrulltivamen[e:
... :' :_:. .,.t:.iê ltlgamento;

' r 'je: r :-s: .: :,r.aiistçàô do fornecirnento.
- .,:- . r- :i - 51. r.ir i. Cadastramento Unificaó & Forneceôres -

. . .t: ,.:,..i,, .i . . . . .s:i,1, c ::n ( asa de f icar impedida & lici&I e conEataÍ, a
'.. ? -:,.i. : .:r. : r,. :ia:,!12.j ila) Brultas previsbs neste Edital e das &mais

Cl.ÁU!!,ir i -.-r.:.: '1.1.r ,:-:'li l:. .-. r:-lil!-icr
16.1. i., .i ,,. . .,J .:' i .riiiizir a Ata ê RcgisE-o de Preços dllrante sua

76.2 (.t- ' ---. ..:.-.;.i.s.rs condiçôes ncla estabellcidas, opBr peh
ircel=..r " : . .ia-:. .lbrigaçôes pfcseiltcs e ftlturas assrrmidas
L(:1. ,

SEDINE
RoBERro *#*
51t EVENSí04.1
2105070

Rrrhri. i:
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ESi\DO DE MÁTO GROSSÔ

P ii EI'L I'I URÁ Tt U N I CIPAL DE TÁNGART{ DA SERRA
Secretaria llruüicipal ê Àdminisrração
,)epârEme:rto dê Liúitâçõe§ e CôÍtrâtos

P M,T.S. /CPL
tiL:_

16.3. C quir E.:i,.r',j d..-'i; i r': r': .' ,r rr .i [1. í:àc i) \,ii.'- j e {.e':ie r rra tohlidaê, ao dobro do quantitativo ê cada item
registÍado rir .l; i+ re:!l;i:;, . i r J. : l riii:ri.:.r;a .l -:ilg:rá da Set.ra e órgãos participantes, indepenênte Ô
númeÍo de .;l:i .: i;i.: ,,,:: .' : . i ..' .i;si:rr :r

16.4. C pr', 'r:, : i: ::r irri .:. . . , '. .: .i': l-.t: : ,<, lLrrr .ol.petência do SecreÉrio de Administl-âçâo, que,

somei : ...:'
a) qu.r.,: ,.. ... i

b) queins1]::. , r,riii.,:..i::. '. , :r : : '. ,'r-:'.-r i-e aa.).do cont 3 bgishção vigente;

1ó.5. Pl:r-.r : ,:- :r;i : . I .::1 .';: lrrir:illiespâruoprocess_odeauto zaçâo&adesão
Llev.::
a] niil:i-.i, .-,.. .:.

b) qxerill!:. r :-::ir
c]jirsiri':r.- ."'-, I-..--
d) norr,e .:,-.. :-. r - Ll: iegisío (b preço, para possíveis conEtos;

e) qr . .'r
0 cáit'ú.
g) justi:,..:r' ., -

16.6. Cl",',r".;r.., i,::i,I i.: rr, i/i:': ,.' ... â l.:t (le rcglslro de pr'eçoS, somente após parecer ltlridico
favorávei.i :<ics:: 3 -,.r ,.-.i':- : ),1:ii,ij-':'.z,':r-,--:'.i , ill arL'sâo.

1ó.7.-r,s <i,i .:-.,.,-,:; r'r,-r. r , ' .r: i-;:-- . i,. ,rrr. l'..iit1rra MLrnicipal & Tangará da SeITa, por meio ô
Setoidcr,l.r:(i r ?::.\',: ,: i .t att:itr la F:1g?r!t!:9iI:{.tnl eov b!' ou peb cndcreço Avcnida Brasil na 2.351-N, Bairro

Jardin Er:-r,.-';,, t:)err:;t s: i;: - i:il:(,.'-j:ji1'18í,

cúusuli iti: i.!À sl:: .. :' t(ri I1:( a'; ' r

e da h:r'nil;t ..'.,.: r;,(li :r. r r a i ; al :-l Ii : ,- . il :':.i.-r .: r !r.'Iã.r {a..io pâr'te &stâ Atã de Rcgistro de Preços.

17.2.Ans..., .; 1:.,:- - I 'I.-'-. .- . i:ilcs.áLei n.e 10.520/2002, do Decreto n.e 25A/2003 e à
Lei 8.66i,':'i: ,:: '|,:r :. .:.,.:.r''

17.2,1..ls r . .. .:

a) todâs ':j.:.: :i r. - ..:, .--j'i- r:, "' ., -'.,- i!i:ê!1]éLlio de hvraüra de tcrmo aditi!'o à pre§ente Ata

cb Regist..,,r' '. -.
b) é ve,l;.i ,:.:: I:: .'r ,. | 1' ..:: :, :i..:r'l:1.ir.i:aqultlueroperaç-ãofinanceira.

cr ÁusuiA ril ...i.:-{,ji_ü,r .'-.
18,1. PaÍr .i.-i., r,.i .i, ., : .....i: ii . -. r r, r.r .,_ j..ie -itl liJ ile:{istro de Preços será competente o foro da

Comari:: ,,'' , ' . ,.:. :l li , : .' .
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ESTADO DE MÁTO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPÁL DE TANGA&{ DÁ SERRA
SecreLâ a Municipal de AdministraÉo

PM.T.S. /CPL
ÊL:-

Rubrica:_

rtameBto de LicitÂçôes e conBatos

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 027 /ZOZI - OL6
PREGÃO PRESENCIALNg OL7 /ZOZ1. RIGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NE 079l202 1

VALIDADE: 12 (DCZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do a\o d,e ?OZI, O tflUi'iiCiPIO DE TÁNGÂRrí DÂ §ERRA com sede na Avenida
Brasil ns 2.35i-N- 2s Piso- Id. Europa- Tangã:"á da serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nq. 03.788.239/0001-66
neste ato represenÉdo pelo Preíeito Municipa!, VANDER ALBERTO MÁ§SON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Ídentidade 03913902 - SSP/yT e CPF//M! * 132.285.341-20, residentê e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denon.in".ji. s:.:1pli sr'.r.ie ÓRcÂo c:nrlCteDOR e a empresa CAPROMED
FARMACEUTICA I;IDA, inscrita no CNPJ sob o ns 13.085.369/0001-96, com sede na Av. Murchid Homsi,2,975,
Quinta das P:lmei;as, CEP: 15080-445- São José do Rio Preto - SP- Fone: (17)336+-L608, / 3304-6L66 / 332L-
95-15, e-mall: li:itacao02@capromeri.ccm.b: neste ati representado pela Srq. Vera Alice Gorla, brasileira,
casada. sôcia portaCora da Cédula de identidade RG n'l 10.132.717 , inscrita no CPF/MF sob o ne 041.808.058-
55, denomirada simplesmente FoRNECED0R REGISTRADo, resolvem na forma da pela Lei Federal ne
70.520/2002, Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666/1993, e alterações
posteriores, firmar a pt'esente ATA DE REGISTRO DE FREÇOS, cuia rllinuta foi examinada pela Procuradoria
Geral dc lríur:.icípio de Tangará da Serrâ, que emitiu seu parece! conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei
ne8.666/93, e ainda mediante as cláusulas s condiçôes se;ui11tes.

cúUsULÁ PRIMgIRA - Do OBÍETo
1.1. A preseil;e Ata teir por objero o REGISTRO DE PREÇO§ parzr futura e even.ual AQUIS!ç"{O DE MEDICAMENTOS,
PÂRA UTILIZ.qç.1O NO ATENDII\{ENTO DO§ PÂCIENTES DÁS UNIDÁDES DE SAÚDE, VINCUI.ITDOS A SECRETARIA
MUNICIPÁL DE SÁUDE, conformê especifiraçôes .oiir:das iio Termo de Referência e demais exigênclas
estabelecides neste Editâl ê seus anexos, dc Editai do Pregão gletrônico rrq 017/2021.

GLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULÂCÁO AO EDITAL
2.1. Este iisr.r'ulnênto guarda inteirâ conforrnidade com os termos do Prcgão Eletrônico para Registro de P?eços Nr
O77 /2OZL e seus Anexos, Processo AdministÍativo í,e O79 /2021, do qual é parte integrante e complementac únculando-
se, ainda, à propc§'ü do FORNECEDOR REGISTRÀDC.

cúUsULA TERCEIRÁ - DA VIGÊNCIA DA ATA
3,1, A presente A.á íle Registro de Preços terá úgência Ce 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Ápos currpridos os íequisitos de Dub!icidade. !-ta de Regisrrc de Preço, seÉ considerado documento vinculativo,
obrigacional, com caracte!'Ísticas de compromisso para futurâ ccilrratação nas condições estabelecidas.

CúUSULA oUARTA - DO PRECo
4.1. lto preço contratado iá se enconEam computados todos os impostos, taÍifât fretes ê demâis dêspeses quê, direta
ou iDdiretamentê tenham relaçâo com o obieto deste contrato, isentando a CONTRÂIANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2, Os preços :egistrados e a indicação dos respectivos FORNEaEDORES REGISTRÁDOS da Âta serão publicados no Diárto
Oficial de Contas do EstaCo de Mato Grosso-TCE, Diário Oficiai Elet ônlco dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site wrÂav.ta ngara d a se rra.m t.go!,. br.

cúusgrÁgutNTA - D.{ RELAÇÂo pAs EMpREs.as BENEFTCúRLAS E pRxcos REGTsTRÁpos
5,1, C ORGAO GERENCIÁDOR adc'árá a prática de tcdos os ?:cs i.!êcessários ao contrcle e administração da presente Ata
5.2. Em decor3ncia das propostas e lances apresentados e hcmclogados oo certame licitatório, ficam registrados, para
contrãtâçôes futuras, os preços unirários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
s.2. 1. DO(s) PREÇ0(S) REGTSTRADO(S) POR ITEM(Ns)

I!ÍARa.A,/
FABRICqN'iE

i:{tJR uNm,

I l

l

1.5ôú FRESENiUS/
FRESENIUS

i
1,87

CúUSUTÁ sExTÁ - Do coNTRoLE E DAs ALTERÂCÔES DE PRECos
6.1. Ccnicr:re . Decr?to FcdÉral ae 7892/201,3, Jur-ii-.€ -i .jg:rl.i,i Ca âia, os p.eços regisrraCos poderão ser revistos em
decorrêlcla ie gventual leduçáo dos preços prati;ados nc :rercaio ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
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GORLA 

^!.ÉGoÂLÀPRC-, Oí4I â!A:§45
PROTO:04'1 s

8080s8s5 ?,:*:,':êf;" §



>

ESTADO DE }IATO GROSSO
MUNICÍPIO DE T,ANG4.RÁ DA SERRA
SECRETARIA \íI--T.ICIPAL DE SAÚDE

4.4.7. Glicose 50%:
4.4.8. Soros: glicosado 5olo, fisiológico 0,97o, ringer lactato;
4.4.9. Psicotrópicos: hidantoÍna, meperidina, diazepan, midazolan:
4.4.10. Medicamentos para analgesia e anestesia: fentanil, ketalar, quelecin;

4.4.11. Outros: água destilada, metoclopramida, dipirona, hioscina, dinitrâto de isossorbitol, furosemida,
anriodarona e lanatosideo C.

4.4.12. Ct,mprimidos: Captopril, Losartatina; Atenolol; Clopidogrel.
4.4.13. Noradrenalina: Adenoxina; Bromoprida; Dexametasona; Fenobarbital; Fenergan; Haldol;
Ondasetrona;
4.4.14. Etileíiina; Clorpromazina; Transamil; Terbutalina; Ergotrate; Omeprazol; Fitomenadiona; Inibina.
4.4.15. Demâis medicamentos necessários ou prêscritos pelo médico responsável Pêlo EÍlnsporte
dos pacientes.
4.4.16. A tripulaÉo mÍnima da ambulância tipo D deve ser de 3 (três] profissionais, sendo um motorista,
um enfermeiro e um médico. Condutor do veículo de urgência: Profissional de nível básico, habilitado a
co;rCuzir veículos de urgência padronizados pelo código sanitário e pela Portâria do Ministério da Saúde

ri" 2.048, de 5 de novembro de 2002, como veiculcs ter-restres, obedecendo aos padrões de capacitâçâo e

atuação preüstos na citãdá Portaria. Requisitos gerais: maior de 21 [vinte e um) anos; habilitação
proflssional como motorista de veícuios de transpo:'te de pacientes, de acordo com a legislação em ügor
{código Nacio[al de Trânsito). Enfermeiro: ProfÍssional de nível superior titular do diploma de

Enfermeiro, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua iurisdição, habilitado
para açôes de enfermagem no Atendinrento Pré-Hospitalar Móvel, conforme os termos da Portaria do
l,íinistérÍo da Saúde n' 2.04A/2002. MéCico: Profissiona! de nível superior titular de Diploma de Médico,

Cevidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de sua iurisdição, habilitado ao exercÍcio da

medicina pré-hospitalar, atuando na árca de suporle avançado de üda, habilitado conforme os termos da

Po!-tana do Ministério da Saúde n'2.048/2002.

S. DÁS ESPÊCIFICACÕES
5.1. Demandâ de consumo pâra atendimento dâs Secretarias de Municipais e orcamento
estimativo. t r !l'i e abaixo:

DESCRIçÀO

inuuoçÁo DE P.{C|ENTE ADULTo, PEDI

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

T.TE0NATAL EM UTI MoVEL TrPO "D" DE SUPORTE i K
,{VANÇADO, POR KM RODADO, ]

TOTÀi GER^TL R$ R§ 421.200,00

5

á.-r, -.\ li.i:rxtc vercedora deYerá prestar os serviços obieto da licitâção, em estrita coníormidade com
disposiçôes e especificâções do edital da licitaçâo, proposta de preços apresentada, nos termos dos Anexos
t.

6,2. A execução dos senriços seÉ de acordo com as necessidades dâ Secretaria requisitarte, no local
riesignatio, mediante formuláío próprio de 0rdem de Eprnecimento, emiüdo pelo encarregado
responsável.
6,3. A contratada deverá executar os serviços no prazo máximo de 01130 mlnutosi (uma hora e trinta)
minutos, contados do recebimento da requisição ê nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogaçã. deste, deüdamente justificado pelo ]íciEante/contratado e acatado pela ÀITMINISTRÂçÃO
MUNICIPAI.
6,3.1. Caso não seja c,fetivada a c:<.ci:ção derrrc ilo.rrãzc previstc, a empresa classificada em segundo
lugar será convocada para o fornecimento do obieto.
6.4. A licitânte vencedora deverá efetuar a cxecuçâo dos serviços, disponibilizando equipamentos em
pêrfeito estado de conservação e uso, responsabilizando-se com exclusiúdade por todas as despesas
relativas à prestação, de acordo com a especificação e demais condiçôes estipuladas no Edital e na "Itlota
de Empenho", devendo estar incluídas nc preio proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão
de olrra, fuetes, embalagens, seguros, impostos, taxas, târifãs, encargos sociais e trabalhistas e demais
Jespesas necessárias à perfeita execução pela Contratada;

RS 10,53 R§ 421.200,00

AveniCa Brâsil, no 235'1-N, Jardim Europa - CEP: 78.300-000 - Tangará da SeÍra - MT - (65) 33114800

UliD QUANT,

c

\N
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Depârtamento de Licitações e Contratos

r€gístrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as neBociações juntô aos fornecêdores, observâdas as disposições
conüdas na alínea "d" do inciso I o caout do ari. 65 da Lei nq 8.666. de 1993,
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pratlcado no mercado por motivo superveniente, o órgâo
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a r3dução Cos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3, Os fornecedores que não aceitarem reduzii seus p.eç;i aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordein de classificação dos fomecedores que aceitarem reCuzir seus preços aos valores de mercado obsen"ará a

classifi caÇão original.
6.5. Quando o p!'eçc de mercado tornar-se supe;ior âcs pr€çôs re3istradcs e o fornecedor não puder cumprir o comprolnisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) §berar o fornecedor do compromisso assurr,ido, caso a corunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e compmYântes apresentados;
b) convocar os demâis fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociaçôes, o órgão gerênciador deveú proceder à revogaçâo da ata de regisÍo de pr€ços,

adobndo as medÍdas cabiveis para obtênção da contrataçãc íi1ais vaittaiosa-

6,7. O reglsrro dc lbrnecedcr será calcelado quando:

a) descumprir as conCições da ata de regisEo de preços;

b) não re:irar a nota de empenho ou instrumelto equivalente ;ro prazo estabelecido pela Administração, sem jusdflcatirra

aceitável;
c) não ac.irar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se torlar superioràqueles praticados no mercado;

6,8, O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciâdotl

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6,9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, dêcorrente de caso fortuito ou força maio[
que prejudique o cumprimento da ata, deüdamer.te compro!ãdos e iustificâdos:
a) por razão de iiteresse público;
b) a pedido do farnecedor

6.10. Á re./isão será precedida de pesquisa préviã no mercado forr,ecedoc banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponÍveis para levantâmento das cordiçôes de :rercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasameEto da decisão de deferir ou reieitar o pedido.

6,11. O órgão G=:enciadâr deverá decidir sobre a re',isão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máxioo
de 15 [quinze] dias úteis, salvo motivo de força maior deüdameBte justificado no processo.

6,11.1, O prazo paÍa análise e julgamento Ce eventllal pedidc Ce reüsão de preços, serão contados da data do protocolo e
enEega iompletâ da docu:nentação comprobatória pela contratada. Até a decisão final da Administração Municipal o

fornecimento do ciljeto solicitado pela área requisitante, de'/êrá ocorer normalmente, pelo preço regisFado em ügot:
6,11.2, A recusa ir;ustiticada da benefi.iá a da ata, êI!1 foriece.ior os prcdutos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, enseiará a aplicação das penalidades legalmente estabele.jdas.
6.12. A Àdrcinrsiracão, Íeconhecendo o desequiii-5ric econômico iinalicerro, procederá à revisão dos valores pactuados.

6.13. Na hipótese da beneficiári2 não efetuar a adequação Cos preços aos de rnercado, o órgão Gerenciador, a seu critério
poderá cancelat roLal ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que sera convetliente aos iDteresses da admfuisEíaÉo, carcelar, total ou
parciâlmente, a Atâ de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária têniâ direito a interpor recursos, ou a
indenizações.
6.15. As alteraçôes decorÍentes da revisão dos preços serâo put licadas no Diárlo oficial dos Munlclplos,

cúUsULÂ SÉTIMA DA REvoGÂÊÃo E DO CANCELAMENTO DO REGISIfRO DE PRECOS

7.1. O FORNECEDOR REGI§TRÁDO poderá ter o seu regÍstro de preços revogado na Aê por int€rEédio de processo

administraiivo especítico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. A revogaçào do seu registro poderá ser:
7.2,1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADo, quando ccmpro!'ar estar impossibilitado de cumprir as exigênclas
da Áta, por oco..ência d-e casos fortuitos ou de força maior
7.2.2. Pcr ioiciaü!,a do oRGÁo GERENCIfi)OR, c-uanCo:

a) o FORIIIECEDOR F-EGISTRADO não â:eiter reduzir o p.eço registrádo, na hipótese deste se tomar superior àqueles
prâiicaCos r',o mei.ado:

b) o FORNECEDOR REGI§TRÁDO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
liritaírio;

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e iustificadas;
d) o FORI§ECEDOR REGISTRADO não cunprir âs obígaçôe! dec:rentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FCRNECEDOR REGISTRÁDO não co$parecer oL' s: re.usrr a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações

decoi-.entes da Aca de Registro de Preçosj

s



P. M. T. S. / CPL

Rübriaa:-ESTÁDO DE MÂTO GROSSO

PREFEITURÀ MUNICIPÁL DE TANGÀN/í DÂ SERNÂ
secretâr'ia Municipal de AdEiristiàÉo

aatâmêIlto de licitações e coÉtratos

0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições esabelecidas na Ata de Registro de Preços

ou nas solicir,ações Cela decorrentes.

7.3. O FORNECEDOR REGISTRÂDO teÉ o seu registro .an.elado cirlndo:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) nãoaceitarreduzirseuspreçosregistradosnahipótesc:::.:r.iiaremsuperioresaospraücadosnomercado;
c) houver razões de interesse público.

7.3,1. O cancelamento de registro, nas hipúteses prc.r,-is',as, asseguraios o ccnEaditóío e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do ÓRGÃo GERENCIÁDoR
7,3.2. O FORNECEDOR REGI§TRADO poCeÍá s.ii.itâ: c c:r::ei::re-,ao dc seu registÍo de preço na ocorrência de fato

superveniente que venha comprometer a perfeita exec\.ção colratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior

devldamente corEpro'Iados-
7..1. Em qualquei das hipóteses aclma, concluído o processo, o ÓRcÃO GERENCTÁ"DOR fará o devido aposdlamento na

Áta de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de regisfo.

cúUsULÂ oITAVÂ - DA DIVULGACÁO DA ATA Df, REGISTRO,DE ÊRECOS

8.1, A presente Ata será divulgada no portai da internet rvrw, ta ngsrqdqsenumLgoubÍ.

cúusuLl noNl - ols osRlcÂcÔes oo óncÃo cERENcIÁoon
9.1, São obrigações do óigão gerenciadorr
9.1.1. Gerenciar a,qta de Regisüo de Preços;
9,1.2. pres'.ar pcr meio de serr repaesenta.te, âs jrformacões llecessálias, bem como atestar as Nota§ Fi§cais oriundas das

obrigações ccntraídãs;
9.1í. bmitir oarec:i"es sobre atos relativos à execução da ata, erll especial, quanto ao acompanhame:rto e fiscalização dos

pmdutos. à exlgêncle Ce conciçôes est:ltele.lcas n: Editxl É à prc!c.-? Ce aplicaião de sançôes;

à.1.4. Àrsug,,.rr-=e ,lo fiel .unprimentó das corCigões gstalrele.iCas ia atÂ no ilstrumento convocâtório e seu§ arexos;

9,1,5. Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabelecidas nos respecüvos Edital e At4
9.1.ó. -{sseg,rar-se ie qus cs pfeços contrâtãCos são rs re:s vaitariosos pala a AdminisFação, por meio de esürdo

compara:ivo Cos preçcs praticados pelo mercado;
9.1.i. Conduzir os plocedimentos relativos a eveÍltuais renegcclações dos preços re8istrados e a aplicaÉo de penalidades por
descuninlnento do pactuado na Ata de Regislro de Preçosj
9,1.8. Fiscalizâr o cunprin'lento das.obrigaçôes assumidas pela Fornecêdora Registmda;

9.1,9. A Fscalizaçãc exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Regi§Eâdo

pela cornpleta e pe.fe:.a execirção da Ata de Regisrro d€ Preccs

cúusuLl oÉclMa - ols ognrcecões oo ron'trcsnoa REctsrRÁ.Do
10.1, Constituem obrigações rio FORNECEDOR REGISTRÁDO, dentre ourâs inerentes ou decorrentes da presente

ContrataÇào:
10,1.1. Proúdenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratâdo, devêndo

esta: ixcluíias ro preço propostc todas as despÊsas com rnaterials, insumos, mâo de obra, fretes, embalâgÊls,
seguros irnpostos, taxas, tarifas, encar8os sociais e rabalhistâs e dêmals despesâs necêssáriírs ao perHb
fornecimenio dos produtos pelo FORÀIECEDOR REGISTRÁDO.

10.1.2 Foinecer rs -nedicamentos, objeto dâ presente licitâção solicitados, em estrita conformidade com âs disposições

e espesil:âÇ.i3s Co Ê.iltal da licitaçãc, de acordo com o tt:ri.c de referência, proposta de preços aPreserrtada.

10,1.3. Efetuai a :it,:rega Cos nedicame[tos, nos pÉzos Ê nas quentldades estipulâdas na requisição de fornecimenb e

na Nota de Empeoho, corrr especiiicação e quantidade rigJrcsamente idênüca ao discrimlnado, Í€sponsabilizando'se

com exclusividade Dor todas as despesas relativas à entrega, Ce acordo com as demais condições estipuladãs no Edital.

10.1.4. Proced.er à entrega do obieto do edital, com as CêverÊs e garartias constantes nos Anêxos I, do Editat
10,1.5. Corrrunicar à Secretaria requisÍtarte dos meoicarnentos, imedialamente, após o pedido de fornecimento, os

motrvos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicam.ntos, assuminCo todas as obriSÂções de natureza fiscal,
comerciai, trabalhista e previdencjária, incluindo següro cont.a Íiscos de acidentes do trâbalho, com relaçâo ao pessoâl

designado, resuiian:e do fornecimento do coieto desta licitação.
10.1.7. Fornecer meaicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem

defeitos ou avarias, devidamenre acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e uso, que proteiam de int€mpéries, de rbrma que garantã a sua integridade e não sejam ünificados
durante as operaçôes de trar,sporte, carga e descarga, ccliiofnie oeÉrmina a Legislação ügente, sob pene de não
recebimenro dos mesmos.
10.1.8 5ôí3lliir., i,.r.iidade cios medicamentos fornecid,is ctr:oi,i"metendo-se a reparai corrigir, remover, recon§trui!
ou subs'.i,ui,-, à§ .uas ;xpe.ias, no':üial oa ?rt parte, üs rir(:.;i;.iiii.Êics rl!1ê não atendarí o padrão de qualidade exigldo

s
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ou em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantês do fornecimento, contâdos da Dotifi@ção que lhe Íor
enlregue oficiâlmentê.
10.1.9. Mante4 durante a úgência da ata e/ou contrato, as condições de habiUtaÉo exi8idas no Edital;
10.1,10. Comunicar ao CONTRATÁNTE, qualquer prollenra c:iorrido na execução do obleto do contratoi
10.1.11. Atender aos charnados do CONTRATANTE, ,.is:r,C: eferüar rêparos em eventuais erros cometidos ua

execução do objeto do contratoj
10.1.12. Não subcontratar o obieto da presente licltâção, sem o consêntimento pÉüo do contsratante, o qual,

caso baia, será dado por escrito:
1O.1.13. Promover por sua conta, atràvés dê seguros, ; cobei'tum dos rÍscos a que se iulgâr exposur em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execução dc obieÍ3 do edltal;
10.1.14..qcatar a fiscalização do obiero contratâdo, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações

atendidas imediatamentei
10,1.15. i,esponde4 rndependentemente de culpa, por qualq.ier riano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou

ainda a terce;tos, r)a execução do fornecimento obieto da licitação, rlão sendo excluída, ou mesmo reduzidA a

responsabtiiiade pero ràto de iràver fiscairzação ou acoo.:reri-1â-nentc pelo CONTRÁTANTE, coDforme disposto no art
70, da Ler I1!'ii.óí6i i3;
10.1,i6, Ciedei,ciai. junto ao ilumcipio ce Tangará cá :--:::.r-].:i funcionárlois) que atenderá(ão) às solicitações dos

medicame;,tcs rbjetc do pregão, disponibilizaldo ao setcr aompetente, telefones, e-mail e oufos meios de contato

para atJ[jci às ,3qu.sições;
10,11,1.1i'. Jurrp--iI iôias âs deÍiais obrigações impostas pelo edltal e seus ânexos.

cúusxlÁ r'Értiuri PRIMI!RÂ - pA^s coNllÇÕEs DE Fc:{l:Ic':,'§:lTo. Dos LocÁls E PRAzo DE ENTnEGA

í.t. O nU;uto âesta :tcitação rea€re-se a uma estimativa de udiização dos produtos, a serem aplicadâs durarte 12 [dotê)
mesesj ãssim, nâa poderão sêr executados em uma única pa.cela, devendo haver execuções parciais, dê forma a atender as

quantidad--s eslp!laoas nos pedidos parciãis/requisiçôês ei!i::iCas peis Ôrgão solicitânte.

i1.2. Â li,:ttar,t: v:ncedora devsrá iornecer o objeto et: es:riG :cnfrrrnidade cora disposiçôes e especiffcaçôes do êditâl da

licitação, Íie acorC-o..al c Teri..c de ReÍ-'rê.c!a e à proFrst i: -'-3;,): apaesertaCa.

11.3. Fara íorne.inento dos medicarnentos, registrados.!a ARP-Ata de Reglstros de Pr€ços, que deverá ê6tar
dev:de!Íente assinada e Fubliaada, nos termos legais sê.,- :eiel-.mCo o Contrato ou Nota de Empenho ou aüda
Autorizeçio Ce Foriec!l!,letto -:specifico a critério da Admin:st:aiã?.
11,4, A emp:e:a ,,,e::redcr: Ceve:á entregar os medicarne:'::c: rylediante Nota de Empenho e requisição do compras, Pelo
períoíto de 12 íd.3re) Deses, contxdos da Cata de a§sinafJl'a l3 Ate dê Registro Ce Preços;

il.S, Á enhega dos rnedicamentos, seÉ de forma pârcelaCa, Ita medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de

sewidores pre\i;i:l:eÍiê autonztdcs. farão as soiicitaçõe:- d.5 p:cdulcs junto à ccnt'atada, mediante formulário próprio de

Ordem de Fornecimento,/Empenho. emitido pelo encar:.egado :espcrsár'el.

11,6. A c.rntratada ce1'erá efetuar a entrega dos medicamelltos, im!!-eterivelmente, na quantidade total solicltada, no pEzo
máxlmo le 1C (dezl dias, contados do recebimento Ca ler')ii.lçzo e nota de empenho, salvo se_houver pedido fomal de

prorrog?ção deste c?údamente justificadô pelo licitante/ccnrrâtado e acataCc pela ADMINTSTRÂçAO MUNICIPÁL.

11,6,1, Ceso ião seja efetrvâde a ent.ega dertro do prazo trêvilto, â empresa classificada em segundo lugar será convocada

para o'o::re(l:1"Í't.'io â!ljeto.
11.?. Os :iedicarre!.,tos solicjtados Ceverâo ser enlregues na CAf - CENTRÂL DE ÁBÁ§TECIMENTO FÀRMÂCEUTICO,

localizalo 11ê .4n B:?si! nq 2.351-N, lardim Europâ, ou o,-:rc local determinado pelâ AdministÍação, na preselça do
encârregado do Setcr erâ conformidade con'i § 8', do artiq.l 15, da Let 3.666,/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
teÉ o plazo de :rié 03 (três) úteis dias para aceitar os materieis.
11.8. Â CON'r'RJíÀDA deverá eiêruar a enrega dos meoica:1]er,los, imprererivelmente, na quãrtdade total soliclteda,
descrite no ei.;.-nr.o.
11.9. T:;o L n,ei-..irr.en!o fornecido deverá estar acolioiiioirÀc. .,:n embaiager.s apropriada, e em Perfeitas condições de

arnazenaiitcnto e uso, de torma que garanta a sua integridade e nâo sejam danificados durarte a§ operações de transpoltê,

carga e descarge, cO,rforme determina a Legislação vigentê paiendo, 0s medicamentos serem devolúdos sem quaisquer

ônus ao n nicrp:o, c3so as exigências não sejam atelldidâs.
11.10. ôs medicerxer,tos ofer.ãdos, Ce!'ê!"ão apresenta. regis:ra na ÂNvlsA/luinistério da Saúde; assim coúo certiÊcealo

iLtlffr:ffi";iH:i".""!l ii';"u,**earos a serem fornecidos. de'erãc possuir Eesisno uo ttif.€o dása*liffi
sirá co erido peio resfonsável da CAF- CENTRÁ.L DE.{BÂSTECIMEN?O FÁRMÀCÊUTICO'
11.10.1. os EedisaEelrtos que não possuírem os referidos reSisEos e/ou etrd§cados Dão têrã9 reêbld8 Ér
eDprÊsa será desclassiÍicada para o respectivo ltem, sendo coitvocada a segunde colocedâ.
11.10,2. â eErpres" é responsável por certificar-se que ê maica registrada eB sua pmposta aErde ras cspeaaAQ!

ff.iiiB;r",i.T*icamentos 
em desacordo, ráo sêráo recebidos peto cÁF - csNTRÁt DB ABÀsECIryqÉ!

FL:-

Rubrica:-
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11,11. To.los os mêdicanenlos deverão conter rótulos e bu:as. As embalagens primárias e secundáías dos medicamêntos
devem osrentâr a irase "PR0IBIDÀ VENDA AO COMÉRCIO1 ccrforme RDC Le /-7/og da ANI'ISA e Portaria GM/MS
2814/!99e.
11.12, Á Íase "EMBALAGEM HOSPITALAR" é exigida nas r.!tt,,;:.i:ens sÉcundárias. ou conforme o arügo Bo, § 6! da RDC no

71/09 da ÁI'rylsÂ, é permitido incluir as demais infor:-'tações i -eústas para a embalagem secundária na embalagem

primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das info-::rr.:c:§ cb gatórias

11,13. Os medicamenios delerão ser entregues separados por lotes, datâ de vàlidade e hbricante, com seus respectlvos

impressos na rcte fiscal.
11.14. O prazo de Élidade dos medicameltos, quanCo ria =::r:3a ;elc íct necedoi à unidade co!tratânte, deveÍá ser dG uo
mlnimo, 01 {um) ano. 0s casos excepcionais serão ana:isados ipós a /iso pré\'iJ;
11,15. Â coÍ:tatada deverá se respoosabili?aÍ peia qLâliCa.jE Cús medicai'ientos ofertado§ não podendo apresentar

dêficiências técnicas, assin como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital

11.16. Os rneCicamentos deverão estar de zcordo com as exigências do Código de Defêsa do Cor§umidor, especialmente no

tocante 1os úcios de qualidade crl qlranÍdaCe que os tcrileir lrnpréprios ou inadequados ao uso a que se destÍnam ou lhes

diminuain o valoc conforme diploma legal.
11,17, A responsabilirlaCe pelo rêcebimerto dos medicame-rtos s.ircitados ficará a cargo do responsável da clIF - CEI{TRÁL

DE ABÁsTEau\rtENTo rÁRMACÊUTICO, designado pela Se.retaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de

desempenho ê alesto Câ nota fis.al.
11.18. lio âto da entregâ, os medicanentos serão analiszdos eln sua totâlidade, setrdo qlre aquele(s) que nâo

saüsfazer(eml à especificação eúgida ser(ão) devolYido(s), à conEatada.
11,19. Verificada alguma falha no fornecinento, a ContralaCa obriga-se â reparai corrigi4 .emove4 reconstruic ou substituiE

os proCntoj Ê:'lt--igu.s e .ão aceitos pelo Contratante e:r funçã.J cia existência de inegulaídades, incorreçóes, rêsultântês do

forreciríento, contados da notífic"çâo que lhe for entrêgue cf,cialEente, sem ônus adicional para a conEataÍtte, sem o

que será convccada a segunda classificada, sem prejuÍzo iâ apllcação des sançôes preüstas nos artigos 86 â 88 dâ léi
8-666,/93 e arrigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Cons'-,rtidor'

11.20, O r:ecebrmenio e e aceltação do cbreto deste pregãc- esrãc condi.iclados ao enquadramento nas especificaçôes do

obieto, .iesc tas res(e Termo de Referêhcia anexo I, e será observado no que coubeE, as disposições da Lei Federa.l ns

8.666/93 e suas altêiaiôes
11.21. Du;ante o urazo dê r,,aiidêde da Ara de Registro de Preço, a C.JNTRAXANÍE não seú obrigada a firmar as conkatâções

que deia poderá advir, faculÉndo-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao

beneficiário do regisro preferência de forlecimento em iguâidadÉ iê condiçôes.

11.22, O município resenã.se o dúeito de ayaliaD a quêlquer momento, a qualidâde dos medlcamentos fornêcldos pela

lidtante yencedorâ, a fim de eyidenciar o cu[primentc das exigências da Ata Podendo, quatrdo necessário, solldter
documentos comprobatodos para fins de verificaÉo.

cúUsUL{ DÉCIMÁ §EGUNDÁ - DAS CONDIÇÕES DE REC§í]IME§.I.O DO OE]IITO
12.1. O objeto da preseate licitação, será recebido peh Secretâria I'tunicipal de Administração, aEavés do Encarregado do

Almoxarifado Central do municipio, mediante Termo de Constatâção e RecebiBento dos produtos, o qual deverá atestar

seu recebime.ito.
12.1.1. C objeto sêrá rêcebido da seguinte forma:
a) Provisoriainente. no ato da entrega ilor Serúdot ou Co::'iissãi, c'le Éiocederá a co[ferência de sua conformidade com as

especiÍicações, câso não hâjâ qualquer lmpropriedade explicitâ, seÉ aceito esse recebimento;
b) Definitlvamen:e. em até 03 (três) dias úteis, após o recebiinento p:o\,isório, mediante, "atrsto" na nota fiscayfaurra,

iepô:s Ce ccr.1p.o',,ada a 3Cequação..os term.^s contrairie:5 ? arêr!;ãc d. direito ac pagamento.

12.2. O ".cebiíce.to e a 1celtaÇãc do objeio desta licitaçà§, estã'i coidicionados ao enquadrameuto nas especificações do

objeto, descritas- no Termc de Referência (Anexo II) e olredece.ão âo disposto no.A.rL 73, incisos I e II, e seus parágrafos à lei
n.q 8.56ô/;3 ao (: i :t.És fcr.r-Dlicár'e,.
12.3. C l,lrrn:cípio resefi? para si o direito de recusar os ErcCurJs fc;irecidos em desacordo com o edital, devendo estês ser

substit'Jí.ios L-ii cor:'lplernentados, às êxpensas da CONTRAT{D;I, seln que isto lhe agregue diretto ao recebimentô de

adicionais
12.4. O recebimenrc dêfinitivo dos produtos, obieto do Edital não exclui a responsabiiidade do FORNECEDOR REGISTRáIIO
quanto aos vicios ocuitos, ou seja só manifestados quando da sua normal utilizaçâo pela Secretaria requisitante, nos têrmos

do Códigc tie Defesa rlo Ccnsumidor ilei na 8.078/901;
12.5, À co!']trarante irldicará servidor responsável, desigr-raqo pa.a esse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocorréncias reiaciorraias com a execução do objeto, deterrr,ix3ri.lJ o o.ue lor necessário à regularizaÉo das faltas ou defeito§

obsergados.

CúUSULÂ DÉCI IÁ TERCEIRA. DÂ FORMÁ DE PÂGAMENTO
13,1. Palo ícmêciÍtento dos produtos, quando de\.iCameiie execurados e ênEegues, pagârá a CONTRÂII|NTE à
CONTEÀTADÂ rr valor constarte en1 sua pioposta collerciâ,, sc,i ,:'lâlquer ônus ou acréscimo;
13,2. Os pagamentos serâo eÍetuados após a aprêsentÂção da respecEvà Nota Flscal/FatuÉ, devidamentê atestadâ
por serwidor responsável da COI,ITRÂTÁNTE, acompanhada da certidão neBaüva de débitos r€lativos aos üibütos

PM.T.S. /CPL
FL:-
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,epâ rtamento de i-i.itâçóês e co[t]ãtos

fêderais e à divida ativa da união e Cortribuiçôes Previdenciárias [PGFN^N§S), certiffcado de regulaúdade de
sluração iunto ao FGTS ê certidáo negatiyâ de débitos trabalhistas (Cí\IDT), Do prazo de até 30 (H!ta) dias, contados
a partir do recebimento dennitivo,
1i.2.1, Os pagamentos serão creditados em fayor da Conl'r-.?3a, ir -T meio de depósito Bancário em conta corrette indicada

na proposia, contendo o nome do banco, agência iocalii',le e n:. irero da conta corrente em que deverá ser efedyado o

crédito.
13.3, Na ocorrência de reieição da nota fiscal, moür,"ada por erros ou itrcorreções, o prazo estipulado no subiteB
anterior passará a ser contado â partir da data da srra reapresentação.
13.4, A C;trúatada deveÉ, obrigatoriârnêEte, emiür llota iisclil./Fe-:um ccm c,\P, idêrtico ao aprcsentado para flns de

habilitaÉG no clrtame e con§equentemente !ânçado Bo i:1si-rune;!i-q contràtual'

cúUsULA DÉCIMÁ OUÁRTA - DA FISCÁLIZÁCÂO E GERENCIAMENTO DÁ CONTRÂTAçÃO

14.1, A fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá respectivamente à Secretaria Municipal de ÂdminisEação e

demais Secretarlas reouisitantes, que determinará o que for necessário para reguiaiizar faltas ou defeitos, nos termos do arL

67 da Lei:!e 8.666/93 e, na sita tãlta ou impedimento, pelo seu suilshtuto legai.

!4.2. para fiscaiizaçâo dos produrcs fornecidos pela CO\TP-âL{DA, serão designados servidores de cada Secretarla,

ordenâdora da despesa, formalmente nomeados para esse lc-", conÍcine segue:

03) secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim Suplentei Jéssica Nunes da Costâ;

14.2.1. Corr,petirá acs :esporsáveis pete fi:calização ecomrrl|.1r c fcrneciÍnento dos serviço§, inclusive observância às

quantidaCes máximas a sereEt adqriridas, l1ejeita:- os prcCutos gri! Cesacordo com as esp€cificações do edital, bem como,

dirimir as dúr.idas que surgirem no decorrer do fo.necime:1to, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conformê ert. 67

da Lêi n. 8 á56193.
14.3. Fica reselre.do à fisc2lizâção, c direito -. a autorldade para.esoleer todo e qualquer caso singulaf, omisso ou duvidoso

não paeYistc r,: êCiral e tud! o t-'rai. q're se rêlacione !c!rr J] .bi.t.1 i!..:a,.1o, desde que não acarrete ônus para o MunicÍpio ou
modifi caçàô oa..!}t:':ltação.
14.4. As decisõej que ultrapassarem a coÍnpetência do frs:al dc Município, deverão ser solicitadas formalmente peLa

Confarada, à a rcridade adninistrativa imediatamente s',rpe or âo fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas

convenienies.
14.5. A Coltratada devê:á aceita!. antecipaCaErente, t5do§ os métcd5s de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalizaçâo, obrigando-se a tbrnecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e

comunicações de que esta necessi[ar e que forem íulgados r:ecessários ao cumprinento do objeto da Presente licitação.

14.6, A existência e a atuação da fiscaiização em nada restriôgem a responsabilidade única, integral e exclusi do fornecedor

contm!âdo. nc que coocerne ao objeto da respecüva contratação, às iapiicâções próximas e remotâs perante o MunicÍpio ou
peraote terceii.s, Go inesmo modc que a ocorrência rie ileguiarldade decorrentes da execuçâo contratual não implica em

àon-esponsaoliioade Co i,lunicípio ou <ie seus prepostos, de.,cndo. ainda, o Foqlecedot sem prejuízo das penalidâdês

previsaaj, proa?i€r ao rêssar.intento imediato dos preiuízoi ap:]:-idcs e impr:tados às íalhas em suas atividades.

cúUsUiÁ DÉcIMA qUINTA - DAS PENÁLIDADES

15,1, Quem, convocaCo dentro do prazo de vâlidade da sua prcposiã, deixar de enhegar ou apresentar documentação hlsa
exigida pãra o cenamê, ense.iar o retardamento da execução Je seu obieto, não mantrver a proposta, falhar ou fi:audâr na

execução 60 contrato, compcrtar-se de modo inidôneo ou cornete. Êaude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a

Admintstraçãc Púb!!câ e, será descredenciado rlo sistema de cadastramento de iornecedor estadual, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, ser -oreluizo das multas prêvistas no edi?l e ],lc :ontrato e das demai§ cominações legais
i5.2. A Admrnisü.ação poderá ai!:da, garaittida a prévia d3+sâ da Contraiada, que deverá ser apresentada no prazo de 0S
(cinco] dias úêis a aontar da sua netficação, sem prejui?o Cas responsabiiidades penal e ciüI, aplicar, as seguintes sançôes:

I) adve!'tência por esciito sempre que verificadas pequeiâ§ i3ih3t cortigí\'eis;

Ú lrrulta de O,3d/1 í"erc vírgula cinco por cento) pcr ,iia pelc âtraso injusüÊcado oo fornecimento, sobre o valor da
contratação e?i: a:raaso;

ttf) multâ compensatória/indenizatória de 50/6 (clnco por centoj pelo r1ão fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre c valor rei.aresaÉ:ite do co:ltl:lto;
Iy) multa de o,5olo fzerc virgula cinco por ceíto) por diâ, pelo descumprlmento de qualquer cláu§ula ou obrlgação
prLista Bo Eütal e trão discriEinado nos incisos anteriores, sobre o vâIor da contrateção em descuEpriDeúto,
contada da comunicação da contratante (via internêt, corÍeio ou outro), até cessar a inadimplênciai
V) suspensão te :porária de participar de licitação e impeCi.nento d€ coutratar coE a Prefeltura Mudcipal de
Tãngará .le Serra-MI pelo prazo de até oz (dois) anos;
Vf) declaüçáo de inidoneidade para licltâr e contntar ccm a Administração Pública enquanto perdurârêE os
Eotlvos aetei.minantes da punição ou até que sela proi-.cviCa a reairilltaÉo, ua forma da Lei, perante a próprla
âutoridade que aplicou a penalidade.
VÍt) após o 2ôs [vitésimo] dia de irâdiruplência, a ÂdmiÍistracâo terá dlreito de recusar a execuÉo da cotrt]etâÉo,
de acorde colti sua !'onveniênciâ e oporrunldade, comunicairdc à adrudicatária a perda de interesse no recebltnento

s
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da nota fiscal/íatura para pagamento do obieto do Edital, sem preiuizo da aplicação dâs pênaüdades prevlstas neste
lnstrumeoto.
VIII) a inadimplência da Contrâtada, independentemente do transcurso do prazo esüpulado na âIinea anterlotr em
quaisquer dos casos, observado o iDteresse da Contratanre e â conclusão dos procediBentos admlnlstretlvos
pertirentes, poderá implicar a imediata rescisáo unilatem: der:e coDtrato, coma aplicação das penalidadês cabírreis;
X) ocorrida a !'escisão pelo motivo retrocitado, a Contr','-,. : poderá contratâr o r€manescente mediarte dispensa
de licitáÉo, com fulcro no art. 24, xl, da Lei Federal nc 8.666/93, obserrada a ordem de classificaÉo da licitaÉo e as
mesmas condiçõês oferecidas pela Contratada, ou aCai?r' out|a aledida legal parâ prestação dos sêÍvlços ora
confatados;
X) quatrdo aplicâdas as multas previstas, mediante.êBeiar processo adEitristratlvo, poderão êlas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contiarar.:ê, por ocasiáo do pagamento dos lalores deüdos, nos
brmos dos arts. 368 a 380, da Lei na 10.406/2002 (Código ciüD;
XI) na inpossib,lidade de cornpensação, nos termos Ca alí!'!ea antêrloÍ ou, irexistlndo pagamento vincendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficieite para possibilitar a compensaÉo de valorcs, a
Conhatada seú notificadâ a !'ecolher aos cofres do Eaário e importância lErnaDescente das multas apllcadas, no
prazo máximo de 10 (dezJ .lias, contado da data do rece)r!Eer:!o, pela Coneatada, do comuuicado formal da dedsão
definitlya de apllcacão da penalidade, sem preiuízo das dêmais sâ ções legais cabiveis.
XIf, Às sancdes aciE-a descritas poderão ser apllcâdês .rliiliriatíi,amente, ou não, de acordo com a graúdade da
in.ftação;
XIII) O valor máútrIo das multas nâo poderá êxcede! cumulativamente, a liqb (dez por cento) do valor da
contratâção;
Xty) Nenhuma parte seú responsável perante a outra pêlos aFasos ocasionados por motivo de força melor ou caso
fortulto.
Xy) A Brutta, a'lrlicatia após regular processo admlnisEatrvc, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dtas,

ou ainda, qua[do for o caso, será cobrada iudicialmente,
Xvo Âs sançôes previstas nesta CLÁUsUlÁ são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem lrlpede a
sobrepDsiçâo de outras sançôes previstas na Lei Federal ne 8,666193, com suas alterÀçõe§.
XVII) As i!er!alidades serãc aplicadas, garanüdo sempre r) exei.ício do direito de defesa, após nodfcaÉo endereçeda
à Colrtrâtada, assegurando-lhe o prazo de os (cinco) dias úiê:s para mânifestaÉo e posterior decisão da Âutorldede
SupeÍior, nos termos da !ei.

15,3..4s psralidaies Fie\',stas neste item iêm caÉter dê sarção admiristratva, consequentemente, a sue aplicação não
exime a enlpresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acaretar a Prefeitura Municipal
de T3r':g?r-í dê Se:-re.

15.4, l{as hipóteses de apresentação de documentaçâo inverossarnil, comerimento de fraude ou comportamênto de Eodo
inidôneo, a hctti:rte pcderá sotse1 alérn dos procedimen:os c1bí.,/eis de abibuição Cesta instihrição e do prei'isto no arL 7l da
l,ei 10.520/02, qT aisquer clas sanções adiante preüstas, que pocerão ser aplicadas cumulatirramente:
1S.41. DÊrri3ssjÍi."Ção cr iEat ilit.çàc. caso , procediÍ,ento se e..c.rtre em fase de julgamento;
15.4.2. C?ncelamer.lto do contrato, se esta já estiver assinada. proce.e!do-se a paralisação do fornecimento.
15.5, Ás penalrdades sêrâo ohrlgatoriamente registradas ?:o Sislema de CadasFamento UEif,cado de FornecedorEs -
SICÁF ot no Cadas:ro de Foinecedores do Estado de Ma:ú Gr!§so, e no caso de ficar impedida de licitar e contràter, a
licitastê dêr,eÉ ser descredenciada por iguâl peíodo, sel? preiuízo das multas previstas lreste Edital e das demsis
cominações legais.

cúUstjLA uÉcIMÂ sExTA - DA ADESÃo À ÀTA DE REGISTi{O }Ii PREcoS
16.1. Qea.quer órgão ou entidade integranie da Administraçãc Pública poderá utiiúar a Ata dê RegisEo de Preços durante
sua ligêncra. o(.sje que maniÍleste interesse e mediante pré\,ia aurJrização da Secretaria Municipal de Âdministraçâo.
16.2. Cabera âo íornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidâs, optar p€la
aceitaçã; ou r.ro do fb.reçimento decorrente da adesâo. riesde que nào prejudique as obrigaçôes presentes e fuürras
assuirliúãs ccir ,: m,.lr.icipio de Tangará da Serra e órgãos pa.ti.:partes.
16.3. O quartitadv. decorrente da adesâo à ata, rlào poderá eÍ.e-Jer, na totaiidade, ao dobm do quantitatfuo de cada
Item registrado na atâ de registro de preços para o muricípio de Tanganá da Serra e órEãos padíctpantc§
independente do ytúmero de órgãos Bão participantes que ad€rirem.
16.4, O Drocessc de autorização de adesão à Ata de Registrc .1. Freics, será compeiêlcia do Secretário de ÀdBinistração, que,
somente êutonzêrá adesões qüe obedeçam os seguintes lequisitos:
a) que exista disponitilidade do item solicitado;
b) q,-re i:rstr'.:;. c peJiiô âüâvés de (rfícic, ccm ês i:1forn:r-çaes i e( êisáiias Ce acordo com a legislação vigente;

' ie
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RÚbriea:_

d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à âta de registro de preço, para possÍvels contatosi
e) quantidades e irens aderidos anteíormente na referida ata;

0 carta dê concordâÊcia do fcrnecedor ou prestador do serviço:
g) jusüficatirã da vantajosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de ;iÉ; ,', .. 4-ta de registro de preços, somente após parecer jurídico
favorável a adesão, a .{dministração Muiicipai autorizará o peqioo dê adesão.

16,7. As soiicitaçôes deverão ser encamiEhadas ac Ór$o Ce:'r,n;iadci, P.eieitura Muni.ipal de Tanganá da Serra, por meio
do Setor de Licirações arravés do e-mail liciracao(atangâÍada.i?ll&lulCsy&f o! pelo endereço Avedda Brasil oo 2.351-N,
Bairro Jardim Europa, telefones: (65) 3311-4820./33 i1-430s}

CúUSULA DÉCIMÂ SÉTIMA - DAS DISPOSICÔES GERAIS
17,1. Independente de sua Eanscrição, o edital e seus anelos, :iincipalmente a proposta de preço e os documentos da
propostâ e da habilitação, apresentadas pelc F0RNECED0R REGISTRAD0 no preÉo farão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17,2, Aos casos oInissos apli.ar-se-ão as demais disposições constântes da Lei n,t 10.520/2002, do Decreto n.e 258/2003 e
da Lei 8.666,/93, e demais normas aplicáveis a espécie,
17.2,1, As partes ficarn, ainda, edst!"itas às seguintes disposjal'iss:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão aegisuadas por intermédio de lawatura de termo aditivo à presente
Ata de RegisÍê de Preços.
b) é vedaCo ceucionar ou utiiúar o contrâtc deco[ente io giesen:e reeistro para qualquer operação financeirâ.

cúUsULÁ DÉCIMÁ oITAvA - Do FoRo
18.1. Pam diri[ii. Iia esfera iuCiciôl as questôes or,unCas da pÍesente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Corna.rca de TanBa:á da Serra-MT
E para firmeza e como prova de assim havereÍ!, entre si, ajustaic, fo! iawada a presente ata de registro de preços que, lida e
achada conforme, é assinada em 03 {três) üas, qe igual teor e form4 pelos signatários deste insfumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma üa no Departâmento de Li€itação.
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Rubrica:-ESIÂDO DE MÁTO GROSSO

PREFEITURÁ MUNICTPAL DE 1ÂT{GÁB,{ DA SERRÁ
Secretaria Muricipâl de Âdrninrstração
Dêpartâmento de Licitâçôês e Contiatos

AtA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 027 /202L - OL1
PREGÂO PRE§ENCIALNq OI7 IZOZL. REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO A"DMINTSTRATM Ne 0791202 1

VALIDADE: 12 (DoZE) MEsEs

Aos dezoito dias rio mês de Maio do ano de 2021, O lllUNIa;PIO DE TANGART{ DA SERRA com sede na Avênida

Brâsil nq 2.351-i{- 2s Piso- Jd. Europa- Tangará da Serra-MT, insrirc no CNPi/MF sob o ne.03.788.239 /0001'66,
neste ato represeiltado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALilEllTO MASSON, brasileiro, casado, portador da

Cédula de ldentidade O3gI3gO2 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285-.347-20, residente e domiciliado na cidade de

Tangar.á da Serra-MT, doravante denominado simplesmente 0RC.4O GERENCIADOR e a empresa MD COMERCIO

E EúPREEND|MENToS FARMACEUTICoS UIDA, instcrira no Cn"Pl sob o ne L4.234.14210001-28, com sede na

Av, B';::il S,/\1, Centro. CEP: 78.548-000- Nô'/a Sânr2 Helena - MT ' Fone: (66J 3541'2441, e'mail:

uni.m-.C_ns@gr,a ii.con: , nepte ato, representado pelo Sr Dyhones da Rocha Oliveira, brasileiro, solt€iro,

farrr.lcêrri.., cr,..:clor da Cé1,-rla de iCentidade RG n": 1193 719-0/SETSP-lvtT, inscrito no CPF/MF sob o nc
g25.51:1.221-0+, !iciL.ntirada simplesmente FORNECED0R REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal

ne 10.52A/2002, Decrero vlunicipâi nq 258/2003, e, s,.ibsidianamente, pela Lei Federal n' 8,66611993, e

alteraçõss posie. rres, tirmar a piesente ATA DE REGISTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada pela
procuiadoria Gera! do lúunicípio Ce Tangará da Serra, que emitir seu pareceç conforme o parágrafo único do

artigc 38, dâ Lei nç 3.566/93, e ainda med;ante as cláusulas: :orrC:çôes seguirrtes.

cúJsULr. PRIVEIRq - DO OBIETO

ii. r. p;rserte À.:. :e11: pcr-objeio o RECISTRO DE PREçOS, para fut,.r: e evenr,ral _AQUIStç.rlO DE MEDICÁJ|IENTOS,

PARA ijrltrzÂç.i-o trc ATENDIMENT0 Dos pActENTEs Dês UNIDADES DE SAúDE, vINcuLADos Â SECRETÂRIA

MUNICIPAL DE SÂÚDE, c.:rnfo!'nre especiíicações .ôn',idas :o Terrn. de Referência e demais exigências

estabeleritlas nesie a.lital e sexs a.exos, dc Editâl do Pregãô Elelrôoi:a n! o17 /2o21.

cúu§ulÀsEGUNpÁ - p,a vll,{cuLAcÂo Ao EDITAL
2.1. Este instrur[ento guaÍda ii]teira conformidade com os tê.4os do Pregão Elednico para Regisho de Preços e

O17 /ZOZI e seus ÀÍ:.xos, Pr.ocesso .{dministrativo \e O79 /2O2;, no quãl é pafte integrênte e complementat vinculando-

se, aindã, à p.opostâ do FORNECEDOR RXCISTRADO.

cúUsULA TERCEIRÂ - DA VIGÊNCrA DÁ ATA

3.1, Á presenle Ata (13 Registro de Preços terá ügência de 12 (doze) meses, a contar da datâ de sua assinatura.

3,1.1, AFcs cumDrioos os requisibs de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento vinculaüvo,

obrigacional, çorn câracteristicas Ce compromisso para i.rtura contlatacào qas condições estabelecidas.

CúUSULA OUÂRT.A _ DO PRECO

4,i. No preço corrtratado iá se enconram computados todos os impostos, tarifas, fretes e deBals despesas que, dlÍ€ta
ou iDdir.e.-amente tenham relâção com o obieto deste contrato, ise[tando a CONTRÂIANTÉ de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. 0s p:eçcs regis:qCos . a indicaçâc, ,jcs resp?.uvos FORN§CEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no DiáÍio

Oficial d;:onras do EsraCo de Mât-n 6rossc-TcE, Diário oficial {errôr'ricc dcs Mr.rnicípios do Estado de Mato Grosso- ÁMIr{, no

site wtÀ'w. tãrr ga iad as e rra.lBL&o-Lb&

cúusuLA outNTA - pA RELÁÇÃo pAs EMPRESAS BENEFIcIÁRIqs E PRgcos REGISTRÁDoS

5.1. I óRG!.O 6ER!lftADOR êrcrará a prátice de todos os atotnccessá.ios âc cootrole e administração da presêntê Atâ,

5.2. Er1 aÊ.orrêi1cia eâs ?iopostas e iances apreseniaios e homolog:tdcs ro ce.tame licitatório, ficam registrados, para

coltrateçâes iuiur.rs, cs preços unitários e respecúvos forneceoüres c]assificados, corjorme abaixo:

5.2. 1. :C(S) PREÇ()íS) RECISTRADO(S) POR ITEM(N§)

D.

MARCÂ/
FABRICÀNTE

.,'ÀL0R

UNIT

14,78

265,00BEHRINGER//
EEHRINGER

CRISTALIÁ//
CRISTALIA

1,7 6

::'j

u.QUiMrcÂ/ I

U.QUÍMICA I

I

I

\\
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127 ISOFARMA/
ISOFARMÁ

9,49

HTPERMARCAS/
HYPERMARCáS

29,7713+
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Rubricã:

M Elr:ita de e,;o/c izéiÍ: virgulà cinco por cento) por dia, i;elo descrm:rimeDto de qualquer cláusula ou obrigaÉo
prcvista r. Edital e nâo discriminado nos incisos antericres, sobre o valor Ca contmtação etrr descumpriEento,
sontaCa .i:r csmunií-açâo dâ cúnbatante (via internet correio ou oufoj, até cessar a inadlmplência,
V) suspensào tempcrária de participar de licitâção e irapedimenlo dê contratar com a PrefeituÍa Mudcipal dê
Tângará da Se.ra-luT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declarâção de inidoneidade para licitar e contraJar : ;,'! a ÂdmiüisEaçâo Pública enquanto perdurarem os
moti!.os CeaerÍnir.astes da puniçâo ou até que seia promôu,idâ a reabilitação, Da forEa da Lei, perântê a próprla
autoridade que apiicou a penalidade.
VU) após 6 Zoc fvigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá dirêito de recusar a execução da cotrt"atâÉo,
de acordc.cm sua.oneeniência e oportunidade, comuxici.,ECo à a:iiEjf!.âtária a perda dê lnteresse no recebimento
da notã fiscãl/Íatura para pagamento do objeto ão EAital, sÉ:r.r pi--;uí..r, i: iplicação das penalidadês previstas neste
lnstrumento.
VIII) a ii?Cimp!ôncia da Contrêtada, independentemente dc transcurso do lrrazo estipulado na alinea alterior, em
quaisqBeÍ dos !as4s, ,bservado o interesse da Contratarte e a conclusão dos procedlmeDtos admlnistratlvos
perti::9n:es. pode:á !ft1!ir:ar a imediata rescisão unilateral deste C.Jntrato, con a aplicação das pemlidades cabftr€is;
ID gc"ar':dz a :e§.!sãc Felo lnctivo retrocitado, a Contiatâilte Doderá cont!"atar o remanescente medtânte dispensa
de l!ci!rçãc, com f!.ri,rr. iú art. 24, xI, da Lei Fêderal nQ 8.666//93, observâda a ordem de classificaÉo da llcitaÉo e as
mesmas ;:indições ílfÊrecidas pela ContratadA ou adotãr autra nedida legal pa:'a pr,estação dos serviços ora
contratadas;
x) quandr ap!icí-,-1as as nultas previstas, mediante r€gular processo adminisEativo, poderão eLas sereE
compensad!:s pclo D€ ârtâmento FinancÉiro da Cont.atêaite. por oaasião do pagamento dos tralor€s dwidos nos
brmos ios arts. 368 â 380. da Lei ae 10.406,/2002 íCódigo Ciyiu;
)(I) nâ impossibilidade Ce compensação, ros termos da alíDetr antcrioÍ ou, ilexistindo pagamento vincendo a sêr
Ícalizado.leia CoÁtratânte, ou, ainda, serdo este insuÍi.iente para possibilitar a compensaÉo de valores, a
Coniràtâda serii noiificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no
prarlo rn3-'di:r..i írc 1il iapzi dia§, contado da data do recebilr:eÍito, peia Canratada, do comunlcado formal da dêclsâo
definirir'ê de aplicâ.ão d3 uenalidade, sem preiuízo das deaais rançõcs iegais cabíveis.
Xll) .{s s"-n.joe5 a{l!]1a descritas poderâo ser apticâdas crqlulativarnenie, ou nâo, de acotdo com a gtaúdãde da
iníraçeü
Xilij 0 ;alor ;Úáximc das multas náo podeÉ exceder, eumulativa:nente, a 1ia/o (dez por certo) do valor da
contraaaaaô;
XIV) NenFuma i)arie sêrá responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso
forhito.
XV) Á muita, airlicàia â--ós regular processo adminlstrativc, deverá ser recolhi{ia no prazo ltráxiBo de 10 (dez} dla§
ou ainda quar'.do í!r. o casc, seIá cobr:rda iudicialment€.
XVII Ás sar.-.ôes 'll'e','istas nesÍâ CLÁUSULA sào autônon-:as ê , apllcaçàc ile uma não exclui a de ouEa e neB impede e
sobrêpês;câo íle outr?s sânçôes pi-evistas na Lei FeCera! »s 8.666/93- com suas alterações,
XVI!) Âi :rraiixades s.rj.ãe aplicadar, garantidr sempÍe , e-relcÍcir) ds d:Íeito de defesa, após notificação ender€gada
à Conlratada, ?.seg-.:.a..íio-lhe o prezo de 0S [cinco) diâs út:i9 DÊra lri1..líestação e posterior decisão da Autoridade
Superloi i c.'.err?1o! Ca :ei.
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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 027 /ZOZL - OaA
PREG-ÃO PRESEN CIAL Ng O1712021. RXGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 079l2021
VALIDADE: 12 (DozE) MESES

Aos dezoito dias do mês de luaio do ano de 2021., O LitiiilCiPIO DE TANGARTí DA SERRÁ com sede na Avenida
Brasil na 2.351-N- 2e Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-lvlT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne- 03-788.?39 /0001,-66,
neste ato representâdo pelo Prefeito Municipal, VÁNDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casâdo, portador da
Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT -- CPF./]\'[F r,c 132.285.34L-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante deronli.ralo si:rpie:r-1=ôte ÓRGÀo GERENCIADoR e a empresa L.D.
FARMÂCEUTICA LTDÀ inscrita no CNP| sob o ne i5.772-566/ 0001-09, com sede na Av. Saturnino Rangel
Mauro :2, Praia de ltaparica, CEP: 29.102-003- l'ila Velha/ES Fone: (27) 99922-8988 e-maill
cit@fa:':raclaaiquimia.com.b: , neste ato, represertad.c peia Sr:. Lorena Silva fereira de Angeli, brasileira,
farrnacêi:tice poftadora da Cédula de identidade RG n": 1.401.233 - SSP/ES , inscrita no CPF/MF sob o ne

093.:i42-827 -0A, denominada simplesmente FORNECEDOR PSCISTRAD0, resolvem na forma da pela Lei Federal
ne 70.520/2A02, Decreto Municipal nq 258/2003, e, sabsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666/\993, e
alterações poslerlores, Íirrrrar a presente ATA DE P.ECISTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada pela
Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, que emiti,i seu pareceq conforme o parágrafc único do
artigo 38, de Lei ne 8.666/93, e aindarnediante âs ciái:riiâs e ioi.iijções seguintes.

cúUsULA PRIMEIRÁ - DO OEJETO

1.1. -{ presen:€ Àra terir por obieto o REGISTRO DE PREÇOS, pera iurure e eventuai AQUISÍÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PARA UTILIZAÇÂO NO ATENDIMENTO DOS PÂCIÊNTES D.ÂJ UNIDADES DE SAÚDE, VINCUTJIDOS A SECRETARIA
MUNiCIPAL DE S-àÚDÊ, conforme especlficações .o.:!iâ.- ilo Teinic de Referência e demâis exigências
estairele.idas neste Edital ê seus anexos, Cc Editâl do Pisgãr Elet:ônico ns 017/2021.

CúUSULA SEGUNDA - D.A vINculÂcÁo Ao EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira coDformida{ie com os ie:r-,os do Pregão Eletrônico para Regisho de Preços Ne
017/2021 e seus Árexos, Processo Administrativo llq A79 i2a2i, à. qual é part€ integrante e complernentai vinculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR R-EGISTRÁDC.

cúUsULÁ TERCEIRA - DÁ VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A Jreseite -lt1 de Registro Ce Pieços terá figência de 12 (dozeJ meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. AFóJ curnpridcs os requisitos de puliliciC-ade, Ata de Registrr de P.eço- será considerado doc,.rmento ünculativc,
obrigacio!al, conr :ÂracÍerísticas de compiomissc !ala faI.a carr.â'Lacão nas cordições estabelecidas.

CLIUSLLÀ OUAitTA - DO PRECO
4.1. Nô preçô contrâtado iá se encontram computados tldos os iiÍrpostos, tarifas fretês e demais despêsãs que, dircta
ou indiretamente tenham relação com o obieto desae coütrato, isentando â CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4,2. Cs preços registraios e a indicação dos respectivos FCRtiSCEIOBES REIIISTRADOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do EstaCo de l{atc Grossc-TCF, Diádo Oficiai Eletrônico dos Nlunicípios do Estado de Mato Grosso- ANIM, no
site \yva.v,tâ ngarâdaserra. m LgoLb r'.

CúUSULÁ OUINTA - DA RELACÂO DAS EMPRESÂS BENSF!C!ÁRIAS E PRECos REGIsTRÁDos
5.1. O ÓRCÃO GERENCIADOR âiotará a práCcâ ie todos os atos necessá]'ics ao conLrole e adminisEâção da presente Ata
5.2. En decorrêacia Cas propostas e larrces apresestado; e ho:r:oicgados no certâme licitatório, ãcam registrados, para
conÍa'Lações iuturas, os preços unitários e respectivos fornecedores ciassiicados, conforme abaixo:
5.2. 1. 3OíSl PREÇOi5) REGTSTRADO{S) POR rTEM(NS}

1ii i3,.ú40

D.1.S Ai;l
6.1, í.,t:-,-::-.; : Le...rc :Érei:i .i1 73921!.1:a,.:-. ;..,:: - ,- --,- .: ,.a :-:, a: pr-,:;Ji .eg:srados poderão sei ieústos em
deaoi:;r.: a aa :i.ilitr:.l i.,;.;çãc Jc: ,aÍÉ:.r. I -,4--i" . .: : r .r.: !: faii q.Je eleve c cu.to ios prodrtcs ou bens

I
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registrados, cabendo ao óagão gerenciador promover as negociaçóes Junto aos fornecedores, obsenràdas as disposições
contidas na
6.2. Quando o preço registndo torÃar-se superioi ao preçc praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a fêduçá. los preços aos !ãlores praticados pelo mercâdo.
6.3. Os forne€edores que não aceitarem reduzir seus pieços acs valores praticados pelo mercado serão liberados do
compÍomisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercâdo obsêryará a
classiicação origirlal.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se supeiior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assur:iiio. caso á co-i'unicação cco.ia antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçâo da penalidade se corfirmada a vêracidade dos motiios e comprovantes apresentâdos;
b) convocar os demais fornecedores para asseguÍar igual oportunidade de negociação,

6,6. Não havendo êxito nas negociaçôes, o ór8ão gerenclador deveú proceder à revogação da ata de registo de preços,
adotando as medidas câbíveis para obtençâo da contratação r:rais vantaiosa.
6,7. O registro do fornecedorserá cancelado quando:
a) descumprir as corCições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou insfilmento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iusdficatiya
aceitável;
c) não aceitarreduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tcrnarsuperior àqueles praücados no mercado;

6,8. O cancelamento de registros nas hipóteses preústas acina, será formalizado por despacbo do órgão gerenciadoE
:§segurado o conü"ditório e a ampla defesa.
6'9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrelte de caso fortuito ou força meior;
quê prejudique o cumprimento da ata, deúdamente comprovados e justiôcados:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10. A reüsão será presedida de pesquisa prélia no mercado fornecedo[ banco de dados, íodices ou tabelas oôciais e/ou
outros meios disponíveis para levantâmento das coidições dê nercado, envolyendo todos os elementos para fins de g:zduar a
iusta rerÂuneração do serviço ou fornecimento e oo embasamento da decisão de deferir ou reieitar o pedido.
6'11. C 0rgâo Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dcs p:'ecos olr cancelanento do preço registrado no prazo máximo
de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior deúdamente justificado no processo.
6.11.1. o prazc para análise e julgamenio de eYentual pedldo de reüsão de preços, serão contados da data do probcolo e
entrega completa da documentação comprobatória pela cortratada. Áté a decisão 6nat da Administração Municipal, o
forne.irnento Co objeto solicitado pela área requisiraote, deverá ocorrer normalmente. pelo preço regisb-ado em ügoll
6'11.2. A recusa injustificada da beneflciária da ata, em fo.necedol os produtos solicitados dentro do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabeiecldas.
6.12. A Admlnisliação, reconhecendo o desequilibrio econôrnico financeiro, procederá à reüsão dos rralores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgâo Gerenciado4 a seu critério
poderê câncejat total ou parcialmerte, a Ata de Registro de Preços,
6.14. O Orgão Gerelciador podeÉ, desde que seia conv€niente aos iuteresses da adminlstração, cancelaÍ, total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a tleneficiárla tênhâ direlto a interpor rêcursios, ou a
indenizações.
6.15. As alêraçôes decorrentes da revisâo dos preços seráo publicadas no Diário Oflcial dos Municíplos.

CLÁUSULA SÉTIMÁ DA REvoGAÇÀo E Do CANCELAMENTo Do REGISTRo DE PREcos
7.1. O FORNECEDOR REGISTRÁD0 poderá ter o seu registro de preços revogado ra Âta, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a arnpia defesã_
7.2, A revogaÉo do seu registro poderá ser:
7'2.1. Á pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar lmpossibilitado de cumprir as exlgências
da Ata, por ocoriência de casos fortuitos ou de foiça maior;
7.2.2. Por iniciariva do óRcÃO GERENCIADOR, quando:
a) o F0RNECEDOR REGISTRÂD0 não aceitar reduzir o preçc iegistrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

paetjcados xo mercado;
b) c FoP.§EcEDoR REGISTRÁDO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

c) por razôes de interesse público, deüdamente moti Cas e justificadas;
d) o rúRNÊc[DoR REGISTRADo não cumprir ês cb: igeçie! i--( rr:eites ca Ata ie Registro de preços;
e) o FORi{ECÊDOR RECISTIU{DO não corparecer cL ss rc.iL§ar a retirat no prazo estabelecido, as solicitações

de.crrêntes da Ate de Registro de preços;

§
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O caracterizeda qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de PÍeços
ou nas solicitações deia decorentes.

73. O rORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro canceiado 
-Çuando:e) descumprir as condições da Ata de Registo de Preços;

b) nâo aceital reduzir seus preços registrados na hipótese .1e si i i.r'larem superiores aos pratlcados lro mercado;
c) houver razões de interesse público,

7.3,1. 0 cancelamento de regisbo, nas hipóteses previs'.as, asseg..iradcs c cont aditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do óRGÀo GERENcIÁDoR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o caiiceiar:rerto do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha colrprometer a perfeita execução contr-atual, decorrentes de caso fortuito ou Ce força maior
deüdamer:e comprorados-
7.4. Em quatquer das hipóteses acima, concluído o processo, o óRcÃo GERENCIÁDOR Êaú o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de regisfo,

cúUsUL,â. oÍT.{vÁ - DÁ DIVULGAçÃo DA ÁTA DE REGISTRo DE PREC0S
8.1. A ?resente Ata será divuigada no portal da internet wl{w.,G pgorqdsserra.mLgov,br.

cúUsULÂ NONA - DAs oBRIGACÕEs Do óRGÂo GERENCIADoR
9,1, São obrigações do órgão gerenciador
9,1.1. GeÍenciar aAta de Registro de Preços;
9.1.2. Prestãt por n:leio de seu lepresentalte, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigaçôes contraÍdas;
9.1.3. Emilir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaçáo dos
produtos, à exigência de ccndiÇôes estabelecidas no Edital e à prcposta de aplicação de saoções;
9.1.4. -Assegurar-se oo fiei cumprimente das co[dições estabeiecidas na ata, no insEumento convocatório e seus arexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos deüdos nas condiçôes estabeleciíiâ§ l1os respectivos Edital e Ata;
9,1.6. Assegurar-se de que os preços conrratados são os iiais 'rantalosos para a Administração, por meio de eshrdo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de pemlidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preios;
9,1.8. Fiscalizar o curnprimento das obrigaçôes assumidas peia FomecedoÍa Registrada,
9.1.9. A fiscalização exercida pelo órgão Gerenciador nâo excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado
pela comDlêta e perfeita eÍecução da Ata de Registro de Preços.

CúUSULA DÉCIMA - DAs oBRIGACÕEs Do FoRNEcEDoR RSGIsTRÂDo
10.1. Constituem ob.igaçôes do FORNECEDOR REGISTRADO. dentre outras inerentes ou decorrentes da present€
Contrataçãor
10,1.1, Pr"ovidenciâr todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratãdo, dêvendo
estar incluÍdas no preço proposto todas as despesas com mâteriais, insumos, mão de obrã, frêtes, embalageEls,
seguros, impostos, taxás, tariÍas, encargos soclais ê trabalhistas e dêmeis despesas necessárias ao peúeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRÂêü.
10.1.2 Fornecer os :cedlcarnentos, objeto da piesente l;citação solicitados, em ests'ita conformidade com as disposiÉes
e especlficâções Co êdital da licitação, de acordo ccm o termo de ieferência, proposta de pregos epresentada-
10.1.3. Efsruar a entrega dos medicamenlos, nos prazos e rtas quantidades estipuladas nâ rêquisição de fornecimento e
nâ Noia de Erapenhc, com especificação e quantidade rigcrosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condiçôes estipuladas no Edital.
10.1,4. ProceCer à ert!'ege do obieto do editai, coü Gs dÉ!Êrss e garantias constántes nos Anêxos I, do Edital;
10.1.5. Comunicai à SecreÉria requisiBnte dos inedica,ne;rtos, imediatame[te, após o pedido de fornecimento, os
motivos que itnpossibilitem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabiiizai-;e peio fornecimento dcs medicanentos, assumindo todas as obrigaçõês de natureza fiscal,
comerciai, trabalhisra e previdenciária, inciuiirdo seguro ccxtra dsccs de âcidentes do trabalho, com relação ao pessoal
desigr.ado, r:siLita::te dc iúj.necimento íio oblatc dêita ii:it-âçào.
10.1.7. Foraecer uredicar:rentos de qualicade, iesp3itando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidarnerte acoDdicionado en enbalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenam€nto e uso, que proteiam de intempéries, de iorna que gaÉntâ â sua integridade e não sejam danificados
durante as opeiaçôês de transporte, carga e descarga, coniorme determina a Legislação vigente, sob pena de não
recebimento dos mesmoi.
10.1'8. Garantir â qualiciade dos medicamentos íornecidos. coínprometendo-se a reparal corrigir; remove4 reconstrui[
ou substiruir, às suas expensas, no total ou ern parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,

§
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ou em que se verificarem defeitos ou incorreçôes, resultantes do fornecimento, contados da notificaÉo que lhe for
entregue oÍicialmente.
10.1.9. Mantei durante a yigência da ata e/ou conhato, âs condições de habtlttaÉo exigidas no Edital,
10.1.10, Comunicar ao CONTRAIANTE, qualquer proElema c.iorrido na exêcução do obieto do confato;
10.1.11, Atender aos charnados do CONTRÁTANTÊ, yisâ'rCl efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do obleto do contrato;
10.1.12. Não subcontrâtar o obieto da presente licitação, sem o consentimento ptÉvio do contratante, o qual,
caso haia, será dedo por escrito:
10.1.13. Pmmovêr por sua conta, através de seguros, a cübertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das responsabilldades que lhe cabêm na execução do obieto do editah
10'1'14, Acatar â fiscalização do obieto contratado, r'ealizada peio fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10'1.15. itespa[de; independentemente de cLrlpa, por qualqirer dano pessoal ou parimonia] ao CONTRAIANTE, ou
ainda a r'eiceii'os, Iia execuçâo do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabiiidade pelo íato de ha\Ier fiscaiização ou acon),!a.rla.nênto pelo CONTRATANTE, conforme disposto no ârt
70, da Lei n! 8.666r'93;
10'1'16' Credenciar junto ao Município rle thngará qa Sen 3-.üT funcionário[s) que atenderáfãoJ às soticitações dos
medicâmentos obleto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requlsiçóes;
10.4.1.17. Curr.prir todas as demais obrigaçôes imDostas Delo edital e seus anexos.

CI,IíUSULÂ DÉCIMÁ PRIMEIRÁ - DAS CONDICOES DE FORNECi]UENTO. DOS LOCÀIS E PRÁZO DE ENTREGA
11,1. O obJeto cesta iicitação refere-se a uma esdmati\ra de uniizaçâo dos produtos, a serem aplicadas duratrte 12 {doze)
mêsês; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a at€nder es
quanticades es:ipuiacas uos pêdidos parciais/requisiçôes eíilÍdas pelo órgão sclicitante.
11.2. Â iic;tante vencedora .ieverá fornece. o obieto em es'J itâ ccntorrlidade com disposiçôes e especincaçôes do edital da
licitação, Je:rc.!.cio acm o 

-ler:oo 
de Reicrêi1ciâ e à protr,ostâ (lÊ i::-9çJ9 ap.esertada.

11.3' Parc íornecimento dos medicamentos, registEdos na ARP-Ata de Rêglstros de prêços, que deverá efir
devidanente âssinada e publicada, nos termos legais, :êr: .aelebrado o Contrato ou Nota de E;peoho ou ainda
Autodzação de Fori'ie.imento especÍÍico a critério da Âdrninlsnacão.
11'4' Á emp.esa ','enceCom deverá enrregar os medican:enios niediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
perÍodo de 12 [doze) meses, contados da data de assinaturâ da Ara de Registro de preços;
11.5. Á entregâ dos medicâmentos, seÉ de forma parcelada, na meCida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de
sewidcies preüajrenie autorizados, farão as solicitaçôes dos pr.)dutos junto à contratada, mediânte formulário próprio de
Orderrr i:e :orlecirDeôto/ !!npeoho, emitido peio encarregaic aeso.,nsável.
11.6. A conÍa-úda de!-erá efetuar â entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quanüdade total solicitada, no pr"zo
máximo de 10 idez) dias, contados do recebimento da requisição e nota de empenh;, salvo se houver pedi6o formal de
prorrogaÇão deste, Cevidarnerte iustificado pelo licitânte/cort!'atedo e acatado pela ADMTNISTRAçÃO MUNICIpÁL.
11'6,1. Caso nâo seia €lêtiYada a entrega dentro do prazo !r:1lstc, a emDresa ciassificada em segundo lugar será convocada
para o ibmecimenrc do objeto.
11.7. Os aedicamenlos soiicitâdos deverão ser en.regues ra CÁF - CÊNTRÂL DE ABÁSTECIMENTO FARMACfuTICO,
localizado na I'u Brasil np 2.351'N, Jardim Europa, ou outlo local determinado pela Administrâção, oa presença do
encarregado do Setor, em conformidâde corn § 8o, do arigo 15, da Lei 8.ó66/93, ern dia e horário comercial, onde a mesma
êÉ o prazo de aié 03 {trêsJ úteis d;as para aceitar os mateiiais.
11.8. Á CONTR{'IAD.A C:verá efetuar a er:ega dos r.edics:ienros, im?reterivelrnente, na quanddade total soticitada,
descrita ng empenho.
11.9. Todc o medicair,en:. íoinecidc de,./erá es:ar a.olrdic:oo3dr eir: embalagens apropriada, e em perfeitas cotrdições de
arm3zeier'lentc e usc, iie foi'rna que garanta a sua integ iaCê e irão sejam danificados durante as operações de transporte,
carga : descarga, :crforne deterntiaa a Legislaçãc vigenie pode..do, cs medicâmentos serem devolviáos sem quaisquer
ônus ac municípl!, cp-so as exigên.ias não sejalx àtenCllas.
11.10. os meii.amentos ofertados, deverâo apresêntat registrc qa Al,lvlsA/Ministério dâ Sâúdej assim como certificado
do INMi'IRO, quando Íor o caso;
11.10.1, No aic da enlrega, os medicamentos a ser3ryl fcme.idrs. deverão pcssuir EegisEo no Mlnlstér.to dásaú*t;õ
§oú coàferido pelo r€sponsável da CAF- CENTR.ÀI DE ÁBASTECIMENTO iAn"[,fÂCÊIJTrcO.
11.10.1, o§ medicamentos que não possuírem os referidos regish'os e/ou cerdffcados não serão Íecebtdo*.t.a
cmpresâ será dêsclassiÍicada para o respectivo itêm, sendo convocada a segurda colocada.
11.10.2. A elapresa é responsável por certificar-s€ que a mârca registrada;D sua propos.ta atende'as e$ecüÉggÍÉ
do edital. os medicaEentos em desacordo, não seÉo recebúos peto cAF - cimxau DE ÁBÀs.t?clilE;ái,
FÂRMÁCÊUTICO.
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11.11. Tolos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. As embaiagens primárias e secundáúas dos medicamentos
devem cstenrar a írase "PROIBIDA VENDÁ AO COMÉRclo'l colforme RDC íre TUO, da ATIVISA e Portaria GM/MS
2814/7998.
11,12. A frase "EMBAIÁGEM HOSPITÀLAR" é exigida nas embalagers secundárias. ou conforme o artigo 8e, § 6! da RDC ns
71/09 da ANVISA, é permitido incluir as demais inforraça.s lrevistas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a legibilidaCe das info|rr3!JÉs obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deverão ser entregues separados por lotes, data de validade e fabrtcânte, com seus respectivos
impressos na notâ fiscal.
11.14. O pmzo de lidade dos medicamentcs, quar.,io da ,.:r:r:ga ;elo fomecedor à unidade contratantg deveÉ ser de no
mírimo, 01 (um) ano. Os casos excepcionai§ serào anáiisaCcs após a-.;iso prévio;
11.15. A contratada deverá se responsabilizar peia qualiiade dos medicâiirentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assiin como pela adeqüação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os rnedicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Códtgo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos vícios d9 qualidade ou quantidade q'Je os tornerx iinprópaios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuan': o vaior, conforme dipioma legal.
11.17. Â responsabilidade pelo recebimento dos nedicamertos sciicitados ficará a cargo do responsável da CÁF - CENTRÁL
DE ÁBASTECIMEN?O FARMÁCÊUTICO, designado pela Secretaria l,lunicipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de
desempenho e atesto da noÉ fiscal.
11.18. No ato da entrega, os medicamentos serào analisados em suâ totáIidade, sendo que aquele(s) que nâo
satisfazer(êm) à especificaÉo exigida ser(ão) devolvidois), à conüatâda.
11.19. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigi4 removex, recollsEuil ou substituir;
os p!-odutos entreg'Jes e não aceiaos pelo Contratalte, eln t:nção da existência de irregularidades, iÍlcorreções, resultantes do
forneci.nerto, contados da notiflcaçâo que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a ConEatante, sem o
que seÉ convocada a segurda classificada, sem prejuÍzo Ca aplicaçâc das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da L€i
8,666193 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor
11.20. O recebimerto e a aceitação do objeto deste pregâo, esiio condicionados ao enquadramento nas especiÊcações do
obieto, descritas neste Termo de Referência anexo I, e será obseryado no que coube!, as disposiçôes da Lei Federât n!
8.666/93 e suas alteraÇôes
11.21. Dunnte . pr3zo Ce UaljdaCe da é.ta de Registro de Pieço, â CoNTRÁTANTE não seú obrigada a firrnar as conEâtações
que dela pod:rá advit facultando-se a realização de licitaÇão especínca para a aquisição pretendida, seudo assegurado ao
beneficiáno do r:gis:rc pieíerênc!a de fomecjroento --m ig!a:d.C. ae ccndições.
11.22. O n'anicípio rcserriê-se o dlreito de arrâIiâr', a quêle.uer n1c!1rento, a qualidade dos medlcamentos fornêddos pela
licitarte vencedora, a fim de evidenclar o cumpriEento das exigências da At4 podendo, quando necessárlo, soücl't8r
documentos comprobatórios para fins de Í€riffcação.

cúusulÂ DÉcrMÁ sEcuNDÂ - DÂs coNDtcôEs DE REcEBtuENTo Do oBtf,To
12.1. O obieto da presenie licitação, será.ecebido pela Secretaria Mulicipal de AdminisEação, através do Encarregado do
Âlmoxarifado Centrâl do rnullicípio, mediaite Termo de Constatâção e RecebimeDto dos produtos, o qual deveú atestar
seu aêcebi:!1eito.
12.1.1. C objeto será recebido dâ seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidot ou Comissão, cue Drocederá a conferêlcia de sua conformidade com as

esDeaificaçôes, caso não haja qualquer impropriedade explicita, será aceito esse recebimento;
b) Deiirltrvamente, em âté 03 [três) dias úteis, após o recebi!]lento provisório, mediante, "atesto'na notâ Escavfatura,

riepcrs oe comi,rovada a adequação aos te.Ítos conlratuars É aieÍtção do d:reito ao pagamento.

12.2. 0 l'eceoimento e a aceitação do obieto desta licitaçào, esúo condiciooados ao enquadmmento nas especificaçôes do
obieto, descntas no Termo de Referência (Anexo Il) e obedeaerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Iêi
n.e 8.666/93, üo oue ihes for aplicável.
12.3' o Munjclpio reserva para si o direito de recusar os produtcs tbinecidos em dêsacordo com o edital, devendo estes ser
substitridos otl complernentados, às expensas da CONTRATAD,A, seIn que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionâis.
12.4. O iecebimento defiI1itivo dos produtos, objeto do Edital, r.âo exclui a responsabilidade do I1ORNECEDOR IIEGISTRÁI,O
quarrto aos vícios ocultos, ou seia, só maniíestados quando da s'.:a ncrmal utilização pela Secretaria Íequisitante, nos terÍnos
do Código Ce Defesa do Consumidor (Lei t1a a.O7A/9A);
12.5. A ccnt.atante indlcará sêrvidor .esponsável, desigraCo rara esse fim que, anotará em registro próprio todas as
ocorlências reiacionaCas ccm a execução do cb;eto, deteríninando o que for necessárÍo à regularização das faltas ou defeitos
obsenados.

cúUsUi-A DÉCIMÁ TERCEIRA - DÂ FoRMÁ DE PÂCÁMENT0
13.1. Pelo fornecir.ento dôs produtos, quando devidaniente exe.u'€dos e êntregues, pagará a CONTRÂTANTE à
COIiíTR{TADÁ o \,alo!- cons.,ante em sua prcpostã conre:aiâ], serr cuaiiuer ônus ou acréscimo; 

- -
13.2. Os pagamentos §erão efetuados após a apresentaçàc da rêspectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por sêrvidor responsável da CONTRATANTE, acompanhâda da cêrtidão negatiya de débitos relativos aos fibutos
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federais e à divida ativa da união e Contribuições Previdenciárias (PGFN/INSS), c€rtificado de r€gularidade de
situaçáo iunto ao PGTS e certidão negaüE de débitos trabalhistas (CNDT), no prâzo de âté 30 (tr'inta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13,2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da Contrat"ia, pcr meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agência, locaii<i.rce e nirlilero da conta corrente em que deverá ser efeürrado o
cÉdito.
13.3. Na ocorrência de reieição da notâ fiscal, motivada por erros ou incorreçóes, o pra:zo êsdpulado no subitcm
anterior passará a ser contado a partir. da data da sue rêapreseDtacão,
13.4. A Confi'atada deveriâ, obrigatoriamente, cmitir lliota liscal,/iaiura com CNPJ idêntico ao âprcsentado para fitrs de
habilitâÉo no certame e consequentemente lançadJ no ios[ruilresto contratual.

CúUSULÂ DÉCIMA QUARTA - DÂ FlscÁLlzÁcÃo E GERENCIAMENTo DÂ coNTRÂTAçÃo
14.1. A fisce:ização da c.ntratsção decorrente do editai, caberá respecliEmenie à Secretaria Municipal de Âdmiaish.ação e
demais Secie"ár!ê-s reqüisitaltes. que dête!'minará o que fi)r irgcê5sá:'io para regularizâr íaltas ou defeitos, nos termos do art'
67 da Lei ie ?-á66/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal,
14.2. Para frscêlização dos produtos fornecidos pela C0N?RêTADA, serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenado:ã da despesa, forrnalmente nomeados paia esse iÍr,, confcrnrê segue:

03) Secrêtadâ de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furyuin:, Suplente: Jéssica Nunes da Coste;

14.2.1. Comoetirá aos responsáveis pela fiscalizacic ?como3:har o for[ecimÊnto dos serviçot inclusive observância às
quanECades máümês a serem adquiridas, relertar os produ:cs em desacordo com as especificações do edital, bem como,
dirimir âs dúüdas que surgirem no decorrer do fornecimentc, dendc ciêrcia de tudo ao licitante adjudicado, conforme aÊ 67
da Lei n 8.656,/93
14.3, Fica reservado à fiscalizaçâo, o direito e a autcridade pâra resoiver todo e qualquer caso singulax, omisso ou duüdoso
não previsto no edital e tuCo o mais que se relacione corn o otleto licltaoo, desde que não acârrete ônus para o MunicÍpio ou
modif,caçâo na contrctação.
1iL4, As decisões que ultrapassarem a competência do fiscãi do iüuBicipio, deverão ser solicitâdas formalmente pela
Contrâtada, à autoridade administrativa imediatamente supeiior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada deverá aceitar, a[tecipadarnente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalizaÉo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, eiementos, explicações, esclarecimeltos, soluções e
comunicaçõe§ de que esta necessitar e que forem julgados Dec-.ssários ao cumprimento do objeto da presente licitação.
1,1.6. A existência e a atuação da fiscalização en-: nada restri::gem a responsabilidade única integral e exclusivà do fornecedor
contratado, no que conceine ao objeto da respectila contrataçã0. às inpircaçôes pÍóximas e remotas perante o Município ou
Perante terceiros, do mesrno modo que a ocorrência de irregulariCade decorrentes da execução contratual não implicâ em
corresponsabilldade do Município ou de seus prepcstJs, Cer.endo, aiaCa, o Fornecedox, sem prejuízo das penalidades
previstes, proceder ac tessarciôento irnediato dos prejulzos 3p!iiados e lmputados às hlhas em suas atividades.

cúusuLÂ DÉcrMA ouINTA - DAs PENALIDÁDEs
15.1. Q[em, convocado dentro do prazo de'Talidade da sua propos',a, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, enseiar o retardamento da exe.ução de se|r objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fi-audar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou .cmeter FauCe fiscal, ficará impedido de licitar e contr-atar com a
Administração Pública e, será descredêdciádo r1o sistemâ Ce câciastra&ento de fornecedor estadual, pelo prazo de até OS
(cinco) anos, sem oreiuízo das multas pre,/istas no editâl e nô ccrrtratc e Cas demais cominações legais.
15.2. A .qdmilristração poderá ainda, gamrtida a prévia detêsâ da Coltr'âtada. que deverá ser aprisentada no prazo de Os
(cinco) dia§ útêis a contar da sua notifl.ação, sem prejuízo daj responsabilidades perlal e ciúI, apticq as seguinÉs sanções:
I advertência por es.ritc senlpre que verificadas pequenas fathas ccrr,,gívers;
IÍ) mu)ta de 0,:o./ô (zero vírgula cinco por centol por diâ- Deio attaso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contra.aÇão eni aii'aso;
III) rnuila compensatórialindenizatóiia de syo (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste pregão, calcutada
sobre c \.a!or aemanescente do contrato;
IV) multa de 0,5§lô (zero Yírgula cinco por centoJ por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obritaÉo
prevista no Edital e náo discriminado nos incisos antêdores, sobre o yàlor da conhataÉo em descuEprlmerb,
contada da comunicaÉo da contratantê (üa internet, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão tenpoÉria de participar de licitação e impedimento de contratar com a prefeitura Munlclpal ate
TangaÉ da Serra.Mt pelo prazo de até 02 (dois) anos;
Vl) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ÂdministraÉo hiblica enquanto peÍdurarem os
motivos determinantes da puniçâo ou até que seia prc:llovida a reabllitaÉo, na forma da Lei, peànte a pÍópria
autoridade que aplicou a penalidade.
vlf) aP6s o zos (vigésimoJ dia de inadimplência, a Admilistr"ção teÉ dlreito de recusar a execução da contratâÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comuicando à adiudicatária â perda de intere;se no receblmênto



ESTADO DE !,rdTO GROSSo
PREFEITURÀ MUNICIPÁT DE TÁ"!JGÂ&( DA SERRÁ

Secretarie Municipai de AdministraÉo
Departamelto de Licii-ações e Contratos

da Dota fiscal/fatura para pagamento do obieto do Êdital, sem preiuizo da apllcâção das penalidades pnevlstas nestê
ID5Eumento.
VIID a inadimplência da Contratada independentemente {io transcurso do prezo estipulado na alinea anterioÍ em
quaisquer dos casos, observado o interesse da ContIi:Iái'iie e a conclusão dos procedlmetrtos adminisa'ativos
pertinentet poderá implicar a imediata rescisão unilâtcial destê Contrato, com a aplicaÉo das penalidades cabíEls;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocltado, a Contr'íri:.r1.ê -:oderá contriatar o reEatr€scetrte mediante dispeBa
dê Ilcitâçás, com fulcro no art. 24 XI, da Lei Federal ne 8.66i;/93, obsewada a ordem de classificaÉo da llcitaÉo eqs
mesmas condições oferecidas pela Contratad& ou adotar outra medida legal para prestâÉo dos serYiços ore
contratados;
D quardo aplicadas as multas previstas, mediante regular processo admhistradvq podêrão êLas sereE
oompensâd;rs pelo Departamento Finanaeiro dâ ConL'atante, por âssiãc do pagâmento dos yalores devidos, nos
termos dos arts. 368 a 380, da Lei ns 10.406/2002 (Código Civil);
,ü) na impossibilidade de compensação, nos termos da alinea anterior ou, luexlstindo pagamento üncetrdo a ser
r€alizado peia Couh.Àtante, ou, ainda, sendo êste insuficiente para posslbilítar a coEpeusaÉo de t/alores, a
Contratadâ seÉ notificada a recolher aos cofr,es do Erário a importâucia r,emânesceute das multas apllcades, no
prazo máúmo de 10 (dez) dias, contado da dataU'o recelriniento, pela Contratad& do comünlcado formal da declsão
definitir? de aplicação ds penalidade, sem preiuíza das Cemâis sanções legais cabíveis,
xlf) Âs sânçôes âaima descritâs poderão ser aplicadas ii.llruladmmentê, ou não, de âcordo com â graüdade da
infrzção;
XIII) O valor máxiBo das multas não podÊú excedei .u4ulatiyamente, a lAVo {dez por cento) do rralor da
contlatação;
XIV) NedlurEa part€ seÉ responsávet perantê ã outra pelos aiTasos orasionados por motivo de foÍça maior ou caso
fortuito.
XD Â multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolbida no prazo máximo dê 10 (dez) dl,as,
ou ainda. a-uando for o caso, será cobrada rudicialmente,
XVD ,qs saEções previstâs nestâ CúI,SULA sào autônomas e ê aplicação de uma não exclui a de ouúa e nem iltrpcdê â
sobreposlcão de orrtras sançôes previstas na Lei Federal ns 9,666/93, com suas altenações.
XVII) As PenaliCades serão aplicadas, garantido semp!'e o ê-}ercíclo do direito de defesa, após notificação etrdereçâda
à ContrataÍla, assegürando-lhe o prazo de 05 [ciíco] diâs útris pâra manifestaÉo e postêrlor decisão da Autoridadê
Superiox nos termos da lei.

15,3, As penaliriades previstas neste item têm caráter de sarição administrativa, consequeltemeate, a sua aplicação não
exime a empresá contratadâ, da reparaçâo das eveôtuais perdas e cianos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangaía oa Serra.
15.4. Àas hipóieses de apresentação de documen'Lâção inverossimii, comeriraenlo de fraude ou comportamento de modo
inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabívÉis de atribuição desta instituição e do previsto no aÍt 7e da
Lei 10.520/02, ouaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulatiyamente:
15.41. DesclassiiicaÇão ou inabilitaçãc, caso o orocedtmentc se er,contre em fase de iulgamento;
15.4.2. Carcelamento do contrato, se esta iá esüver assinada, prcceCet'ido-se a paralisação do fornecimento.
15.5. As p€nalidades serão obrigatoriamente rêgistradas t!Ê sistema de CadastraEeBto Untficado de Fornecedorrs -
SICÂF clr nô Cadâstro de Fomecedorês do Estado de Mato Grcsso, e ro caso de ficar impedida de ücitar e contratar, a
licitaDte deverâ ser descredenciada por igual período, selrr preruízo das multas previstas neste Edital e das demals
cominaçô€s legais.

CúUSULA DÉCIMÂ sExTÁ - DÂ ADEsÂo À ATÁ DE REGISTR0 DE PREcos
16'1. Quaiquer órgâo ou entidade irtegrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
§ua vigêrcia, desCe que manifeste interesse e mediante prévra autoajzação da Secretaria Municipal de AdminÍsh-ação.
16.2. Ceberá ao fcrne.edor beneficiário da Á.ta dê Registrc Ce Preços, obser-vadas as conditôes nela estabelecidas, optar pelâ
acei'Laçãc oJ não r.lo fornecimerto decorrente da adesão, desCe que não prejudique as obrigações presentes e futuras
assuÍticâs .cú : mulicÍDio de Targará Ca Seira e órAãcs pa.C.l:antes.
16'3. O q-eaútitativo dêcorreíte da adesão à ata, nâo poderá :-'xcedêt na totalidade, ao dobÍo do quandtâtivo de cada
Item registrado »â ata de registro de pr€ços pal? c Inu cípio de Tangará da serra e órgãos pârticipantes,
irdependente do número de órgãos nâo participantes qüe aderirem,
16.4. O :rc:esso de autcrização de adesão à Ata lie Resistrc dÊ P.cços. será cômpetência do Secretário de Adminisb-aÉq que,
§omerte autorizará adesóês que obedeçam os seguiotes requisltcs:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instua o Dedido através de oficio, com ês iifo 'naçôes recessáiias de acordo com a legislação vigente;

16.5. Pâ-câ in§trucào do pedido de que trata a aiinea "b'l alér, das exigências constantes pam o processo de autorização de
adesão tievera ainda, conter as seguintes informaçôesr
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d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido dê adesão à ata de regisEo de preço, pal.a possíveis contatosi
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
í) carta de concordância Co fornecedor ou prestador do sertiçc;
g) justificativa da vaotajosidade;

16,6. Curnpridos os requisiros formais para o proúesso de ;iÉ!; i âta de rÉgistro de preços, somente após parecer iuídico
favorávei a adesão, a Administração Municipal autorizará o pêircc de adesão.

16.7. Às soiicikÇôes deverào ser encar:linhadas so Órgãc Cerer::adô- P:efeitura ltrunicipâl de Tangará da Serra, por meio
do Setor de Lici'{.âções através do e-mâil licitacao{ôtanEarâ.làserra.mt.gov.br cu pelo endereço Avenida Brasil nc 2.351-N,
BaiEo }ârdim Europa,telefones: (65) 3311-4A20/33Li-4309.

cúUsULA DÉCIMÁ SÉTIMÁ . DÂs DIsPosIçõEs GERAIS
17.1. Independerte de sua transcrição, o edital e seus anexos, D.incipalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação, apresentadas pelo FORNECEDOR RECISTR.âDO no pregão farão parte desta Ata de Regisho de
Preços.
17.2, Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições corstantes da Lei n.e 10.520/2002, do Decreto n.s 258/2003 e
da Ler 8.66ô/93, e oema,s normas aplicá!,eis a espécie.
17,2,1, As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiaões:
a) todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serâo registraaas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato deccirênte do prêsente registao para qualquer operação financeirâ-

CI/íUSULA DÉ(TMA otTÂvA - Do FoRo
18.1. Para diri:nit na esfera iudicial, as questões oriundas {ia presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará da Se.ra-MT.
E parz fu-meza e ccmo prova de assim havercn, en:re si, âjritiC.o, fci la'.Tada a presente ata de registro de preços que, lida e
achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma. pelos signatáÍos deste instrumelto e pelas
testemuihas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada ume l,iâ nít Departamento de Licitação.

üq\
ctcELLY MARIA Lon{N]Iü r,IATTl sou

§F,,PETÁRLA MUN§Ib{r or s.IÚor

L O FAi"ÂCEIJIEÁ iIãÂ
iu. ãrê i.d.d. dêír (n
< htrpr,r*w,se.Ér.. g.v,b,Berado'.diqit.l> svà.dêi!.id.d.lodê*r..nnúàdànô..dtu:<nttp:i/.íwe.acrpro.tov,b:'.rrinà jor-dldlt.l>
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AXA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 027 /2O2L - OLg
PREGÂO PRESEN CIAL NE OI7 /2021. REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 079l202 1

VALIDADE: 12 (DozE) MESEs

Âos dezoito dias do mês de Mâio do ano de 2021., O MüIiICÍPIO DE TANGARTí DA SERRÁ com sede na Ávenida
Brasil ne 2.351-N- 2p Piso- Id. Europa- Tangará da Sera-MT, Ínscrito no CNPf/MF sob o ne.03.7AA.239 /O007-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VAI(DER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portâdor da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT € CPF/lvlF le t32.285.34L-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT dorarante denomin:ilo sirnpl;sr:.c:'rte ÓRC,1O GERENCIADOR e a empresa PRÓ-SAÚDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAIvIENTOS EIRELI, inscrita no CNPI sob o ne 27.?97.758/ 0001-03, com sede n
Quadra 02 Lotes 49. 51,53, e 55, Bairro hdustrial de CellânCia CEP:72.265-020- Brasília/DF- Fone: (61) 302t4-
3250 I 99640-'7914 lvhatsapp e-mail: E Cu ardo.barb csa€.prcsaudedistribuidora.com.br , neste ato, representado
pela Sr. Eduardo Daleffi Barbosa, l:rasileiro, casado, iepresentante de vendas, portadora da Cédula de identidade
RG n': 2.450.818 SSP/DF, insffita no CPF/MF sob o nq 021.357.941-39, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal na fi.520 /2002, Decreto Municipal ne
258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federai no 8.656i1993, e alteraçóes posteriores, firmar a presente ÁTÂ
DE REGTSTRO DE PRXçOS, cuja minuta ioi exa.minada pela Procuradoria ceral do Município de Tangará da
Serra, que emitiu seu parecer, conforme c parágraío úrl:o do ar-:igc 38, da Lei ne 8.666/93, e ainda mediante as
cláusulas e condiçóes seguintes.

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBIETo
1.1. Á prEsente Áta tem por clrjeto o REGISTRO DE PREÇOS, perc Íutura e eventual AQUISIçÃO DE MEDICAMENTOS,
PARA UTItIZAçÃO NO ATENDIMENTO DOS PACIET{TES DAS I'NIDADES DE SAÚDE, VINCUTADOS A SECR§TÁRIÂ
MUNICIPA, DE §AÚDE, conforme espe.ifjcaçôes .srtrCas no Termo de Referência e demais exigências
estat eiecidâs neste Edital e seus anexos, do Editai do Pregâo Eietrônico ne OL7 /2OZl,

CúUSULA SEGUNDÂ - DA vINcULAcÂo Ao EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para ReBlstro dê preços Ne
01712021 e seus Ànexos, Processo Administratlyo ne C7q/ZOZL, do qual é parte integrante e complementa4 vinculaado-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGIST§ADO.

CúUSULA TERCEIRÁ - DÂ vIGÊNcn DA ATÁ
3.1. Á presente Áta de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura"
3.1.1, Apcs cLmpridos os rêquisitos de publicidade, AÉ de Regisho de Preço, será considerado documento vinculativo,
obrigacional, com características ce compromisso parâ futura contrataçâo nas condições estabelecidas.

CIJTUSULA OUARTA - DO PREçO
4.1. No preço conü'atado iá se encontram computados todos os impostog târifas, fretês e dêmais dêspesas que, direta
ou indirctamente tenham relaçáo com o obieto deste contrato, isentândo a CONTRATÂNTE de quaisquer ônus por
despesas deco[ente§.
4,2. os preços registrados e a indicação dos respectivos F0RNECEDORES REGISTRADOS da Ata serão f,ub[cados no Diário
Oficial de Contas do Estedo de Matc Crosso-TCE Diá,-io Oficia! Eiekônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site wwwtanqalad?§cfra, mt.gotlht

cúuslJLA-outNTA - DA RELAcÂo pAs EMpREsAs BENEFICLÁp-rAs E pREcos REcrsrRÂpos
5.1. 3 ORGAO GERENCIADOR adotará a práiica de todos os 3tos necessários ao conhole e administração da presente Ata-
5.2. E.í, dêccrrência das propostas e lances apieseitados e hcÍclogados no certame licitatório, âcam registrados, para
contratações futuras, os preços unitários e respectivos rornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO[S] PREçO(S) REGISTRÂDO[S) pOR rTEM(NS)

it llÁRcÁ/,
FÁBRICÂNTE

9'r 84,t2

cúUsULÂ §ETÍA - Do coNTRoLE E DA§ ALTERACÕES DE PRECos
6.1. Ccnfúrine o Decreio Federal n' 7A92/2Ai3, r,lurante a ',.igên:ia Câ ara, os preços registrados poderão ser reüstos em
decorén.ia cê eve.tual redução dos preços irraricados no iier.ado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens

s
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regisEados, cabendo ao órgão gerenciador pron'lover as negociações iunto aos forlecedores, obsenradas as disposiçõ6
contidas na .

6.2. Quando o preço registrado tornar-se supe or ao preço prahcado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores paÊ negociarem a reduçao Ccs preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os íornecedores que não aceitarem reduzir seus p:êços acs valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4. A ordem de classificação dos fôrnecedores que aceitarem reduzir seus preços aos lalores de mercado obsenrará a
classifi caçào original.
6.5. Quaodo o preço de mercãdo tornar-se sEperior aos preços registrados e o foraecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assurniio, caso a coÍr'.nicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a vemcidade dos motivos e compro Dtes epreseBtados;
b) convocar os dernais fornecedores para assegurar ig'Jal oportunidade de negociação.

6,6, Não hsvendo êxito nas negociações, o órgâo gerenciador deverá proceder à revogação da atâ de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da ccntratação niãi!'"ntaicsa.
6.7. 0 registro do foinecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não relirar a nota de empenho ou insl-umento equiElenie ÍIo prazo estabelecido pela Admlnistração, sem justificatiya
aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço regisÍado, na hipótese deste se to!-nar superior àqueles praticados no mercado;

6,8, 0 cancelamento de registros nas hipóteses preüstas âcima, será formalüado por despacho do órgão gerenciadol
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9, O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maiol
que preiudique o cumprimento da ata, devidamente compro dos e justificados:
a) por rezão de irteiesse público;
bJ a pediCo do fornecedor

6.10. Á revisâo será precedida de pesquisa prévia tlo mercado fornecerior, banco de dadot índices ou tabelas oficiais e/ou
outros meios disponíveis para levantamento das condiÇões Ce rr,ercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a
iusta remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamenio da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
6,11, 0 Órgão Gerenciado. deverá decidir sobre a reyisão d;s preçcs ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 (quinzeJ dias úteis, salvo motivo de força maior deúdamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para análise e julgâmento de eventual pedido de revlsão de preços, serão contados da data do protocolo e
enEega completa da documentação comprobatória pela conüatada. Àté a decisâo final da Administração Mudcipal, o
fornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deveÍá ocoÍer normalmente, pelo preço registrado em vigor
6.11.2. A recusa injustificada da bêneÊciária da ata, em forneceCor cs produtos solicitados denEo do prazo estabelecido no
edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabeiecidas.
6.12. A Ádministração, reconhecendo o desequilÍbrio econôi"nico íinancei.o, procederá à revisão dos yalores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneÍiciária não efetuar a adequação Ccs preços aos de mercado, o órgão cerenciadoç a seu critério
poderá .ancelâ4 totai ou parcialmente, a Ata de Registro de Preço§.
6.14, O Ôrgão Gêreuciador poderá, desde que seia corveriente aos iEteresses da adtrúntstràção, cancelar; total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Prtços, sem que com isso, a beneliciária tenia dircito a interpor recursos, ou a
indeDÍzações.
6.15. Ás alterações decoffentês da reúsâo dos preços serào pubiicadas no Diário Offcial dos Municípios.

CúUSULÂ SÉTIMA DÁ REvoGÂçÃo E Do CANCEIÁMENTo Do REGISTRo DE PREços
7.1. 0 FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu regisüo de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
âdministrativo especíiico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. A revogação do seu registro poderá ser:
7,2.1. À pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando ccmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por occrrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRcÂO GERENC|ÁDOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGI§TRADO não aceitar reduzir c p.eçc rcgistrado, nâ hipótese deste se tornar supeíor àqueles

peticados nc rr.e!'caCo;
b) o F0RNECEDOR REGISTRÁDO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no prooesso

licita:óric;
cl por razôes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FCkNECEDOR REGISTRÂDO nâo cumprir 3s cbrig?çi:::. a:lcr..ei-,,j€s da Ata de Regis&o de preçosj
e) o IOIINECEDOR REGISTRÁDO não comparecer cu se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaçôes

decorrentes da l,:a de Regisho de Preços;

q§
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0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas na Ata de RegisBo de Prêços
ou nas solicitações dela decorrentes.

7.3. O FORNECEDOR R"EGISTRÂDO terá o seu registro canceladc qiraüdo:
a) descumprir as condiçôes da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese cie :. tc.narem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

7,3.1. O caücelameflto de registro, nas hipóteses previs-.as, assegureics o ccntraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do ónGÃo cERENctÂDoR.
7.3.2, O FORNECEDOR REGISTRÂDO poderá soiicitar o caorelal]rentc do seu registro de preço na ocorrência de fato
superseniente que venha comprometer a perfeita execução conbatual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. E!! qualquer das hipóteses acima, concluÍdo o processo, o óRGÂO GERENCIÁ"DoR faú o devido aposdlamento ne
Áta de Registro de Preços e informará aos proponeltes a nova ordeE de registro.

fl,iUsULÁ oITAv.A - DA DtvULGÂcÃo DA ATA DE REGIS-TRo DE PRECos
8.1. A presente Ata será di!,ulgada no portal da internet wwyrÍangetadaserra,mLgoy.br.

cúusulÂ NoNA - pÁs oBRrcÁcÕEs po óRGÃo GERENcTÁpoR
9,1. São obrigaçôes do órgâo geren.iado.:
9,1,1. Gerenciar a Ára de Registro de Preços;
9,1.2. Presta; por rneic de seu representarte, as inforuacães neiessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigaçôes contraÍdas;
9.1.3, Emiür pareceres sobre atos ielativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompaúamento e nscâtização dos
produtos, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proDos'.a de aplicação de sarções;
9.1.4' Ássegurar'se do Íier cumprimento das condiçôes estabelecidas na ata, no instrumento conyocatório e seus .rnexos;
9.1.5. Etbt,rar os pagamentos devidos nas condições es-úbeleciCas nos respectivos Edital e Ata;
9,1.6. Assegurar-se de que os preços confatados são os mals vantaiosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados peio mercado;
9.1.7. Conriuzir os procedimentos relativos a eventuas renego.iaçôes dos preços registrados e a aplicação de peualidades pror
descumprimento do pactuâdo na Ata de Registro de keÇos;
9,1.8. Fiscalizar o cunprimento das obrigaçôes assumidas pela fo.necedora Registrada;
9.1.9. Â fiscalização exercida pelo Órgâo Gerenciador não exciuirá ôu reduzirá a responsabilidade do Fomecedor Registrado
pela completa e perr,eita execução da Ata de Registro de Precos.

CúUSUL.A DÉCIMA. DAs oBRIGÂcÕEs Do FoRNEcEDoR REGIs"TRÁDo
1O.1. Constituem obrigaçôes do FORNECEDOR RIGISTRADO, dentre outras inerentes ou dêcorrentes dâ pr€sente
Contraraçã o:
1O.1'1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeifo cumprimento do obieto contratado, devendo
estar irciuidas rro preçc proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fr€tes, embaLagens,
seguros, imPostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistâs e demais despesas necessárlas ao perfeito
fornecimento dos produtcs pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO.
10.1.2 Foinecer os medicamentos, objeto da preseite licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposições
e especifi.caçóes dc edital dâ licitação, de acordo com o teimo de :eíerência, proposta de preços apresentadâ.
10.1.3. Efetuar a enrrega dos medicamentot nos pmzos e nas quântidades estipuladas na requÍsição de fornêcimento e
na No-rá Ce ilmpe:rho, com especilicação e quantidade Íigorosaneirte idêntica ao discriminado, responsabilÍzando-se
com exclusiüdade por todas as despesas relâti%s à entrega, de acordo com as demais condiçôes estipuladas no Edital
10.1'4. Picceder à entrega do obiêto do edital, com ôs d€r'eres e garântias constantes nos Ânêxos I, do Edltâlt
1O.1.5. Cororinicar à Secretaria requisitante dos mcíicamentos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
motivos qxe impossibitirem o seu cumprimento.
10.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimenio dos inetiicamentos, assunrindo todas as obrigações de naturezâ fiscal,
coinerclal, iaabalhisti e previdellciária, inciuiÂi.J seguic acntia risccs de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal
designaCo, resuhante do fo.necimertc do ocjero desta li.itação.
10.1.7' Fornecer medicamentos de qualioacie, respeitanüJ as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
deÍeics ou avarias, devidamente accndicionado e embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armâzenamellto e uso, que proteiam de inteÍnpéries, de fornra que garânta a sua integridade e não sejam danificados
duranre as operações de transporte, carga e riescarga, coeiorme determina a Legislação ügente, sob pena de não
recebii'irento dos mesmos.
10.1'8. Garantir a qualidade dos medicamentos forlecidcs, comprometendo-se a repara[ corrigi4 removet reconstruir;
ou substituic às suas expensas, no rctai ou em parte, os mecicamenros que não atendam o padrão de qualidade exigtdo,

s
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ou em que se verificarem defeitos ou incorreçôes, resultantes do fornecimento, contados da nodftcação que lhe for
entregue oficialmente.
10,1,9. Manter, durante a ügência da ata e/ou contrato, as condições de habilitação êxigtdas no Edital;
10.1.10. Comunicar ao CONTRATÁNTE, qualquer prol:iema ocorrido na êxêcuÉo do obieto do contràto;
10.1.11. .A.tender aos chamados do CONTRATANTE, ,/is r:do efetuar reparos em eve[tuais erros cometidos na
execução do obieto do contrato;
10'1.12. Não subcontratâr o obieto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratânte, o qual,
caso haiâ, seÉ dado por escrito:
10.1.13. Promover por sua contâ, através de seguros, â cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vlsta
das r€sponsabilidades que lhe cabêm na execuçâo do obieto do editâl;
10'1.14. Acatar â fiscalização do objeto contratado, realizada peio fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1'15. Responder, intiependentemente de culpa, por quaiquer ciano pessoal ou patrimo[ial ao CONTRAIÂNTE, ou
ainda a sercei;'os, na exêcução do fornecimento otljeto da licitação, não sendo excluÍda, ou mesmo reduzida a
responsabilidade peio íate de haver fiscalização ou aconipa:1har'rênto pelo CONTRÁTÁNTE, conforme disposto no art
70, da Lei n! 8.666193;
10.1.16. Credenciar iunto ao Município de TangaÉ da Ser.a-i!,lT funcionáriofsJ que atendeÉ(ão) às solicitações dos
medicamentos obieto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telêfones, e-mail e outràs meios dê contato
para atender às requisições;
10.4,1.17, Cumprir todas as demais obrigações impostas peio edital e seus anexos.

CLÁUSULÂ DÉCIMA PRTMEIRÂ - DAS CONDIçOES OE FORNECI ENTO. DOS LOCAIS E PRÁZO DE ENTREGÁ
11.1. o obieto desta licitaçâo refere-se a uma esümativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12 (dozê)
meses; assim, nào poderão ser executados em uma única pâicela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atender as
quaotidâdei esopllâdas ncs pedidos perciais/reqdisíçôes ei:iitid:s pelo órgão solicitante.
11.2' A li.itânte vence'lora deverá fornecer o cl,'jetc em estrit? confcuridade com disposições e especificações do ed.Ítal da
licitêção, de acor(io com o Terno Ce Reierêicia e à proposta de iijeios âpiesentada.
11.3. Para fornecimento dos medicamentos registrados l1a ARP-Ata de RegisEos de prcços, quê devetd êstar
devidamente assinada e publicada, nos termos legaiq será celel-irado o Contrato ou Nota de Eirpenho ou ainda
Autorizacão de Fomeclmento específico a critério da AdrllinisEacâo.
11.4. A empresa vencedora deverá entregal os medicamentos medran;e Ncta de Empenho e requisição do comprat pêlo
período Ce 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata rie Registro de preços;
11.S. A en&ega dos medicamentos, será de forma parcelada, na meciida da necessiáade, a Secretaria de Saúde, atnvés de
servidcies ?rcúaÍlen:e atitorizados. furão as soiicitaÇões dos proCutos junto à contratada, mediante formulário próprio de
Ordein de ia,ft-eciiilexrr)/Einpenho, emiticio peio enca[egaco respcnsávei.
11'6' A coniratâda deverá efetuar a ênrega dos medicamen.os, impreterivelmente, na quaoridade total solicitada, no prezo
mâimo de 10 (dezi dias, contados do recebirnento da reouisicão e nota de empenhà, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, deüdamente jüstificado pelc licitante/contraiado e acatado pela ADMINISTRAÇÂO MUNfCIpAL
11.6,1. caso não seia eíetivada a entrega denko do prazo previstc. a empresa ilassificada em selr.rndo lugar será convocada
para o fomecimento do obleto.
11.7. Os nedicarnentos solicitados deverão ser eniregues na cAF - CENTRAL DE ABASTECIMENT0 FARMÁcÊuTIco,
localizado na Áv Brasil ne 2,351-N, Iardim Europa, àu cutro local determinado pela Administração, na presença do
encarrêgado do setot em conforrnidade com § 8", do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário coúrcial, onde a mesma
terá o prazo de até 03 (Ss) úteis dias para aceitar os mate!-ia!s.
11'8. Â Co\TPSTADA deverá efeirar a entrega dcs :nedi.:Tentos, ii'ipreterivelmente, tra quantidade total solcitada,
descrita nc empenho.
11'9. Tcdc o Ínedicainento fornecido deverá estai a.cljdicjons.io em ernbalagens apropriada, e em perfeitas condições deaÍnazenamento e usc, de forrna que garanta a-sua integridai: e irão sejam danificados àurznte as oplrações de naasporte,
carga e cescarga, coEforme deten:llina a Legislação ügente podendo, às mecicamentos serem devolviáos s;m quaisquer
ônus ao nunicipic, cãso as exigênciâs não sejaro ;reldidas.
11'10' os nedicamentos ofertados, deverâo aDresentâ. reglst.o na ANv[sA/Ministério da saúde; assirn como certificado
do IITMETRO, quandc for o caso;
11'l'0'1' No ato ca elrúeg3, os medicaEento§ a serem foraêrid.s, deverâo possuir Bedsno no Minlstério da saú.l;*
serd conferido pelo responsável da CAF- CENTRT{I DE ÁBASTECIMENTO FIRMÂCaffi,r-::
11'10'1' os medi€amento§ que não possuírem os referidos registros e/ou €€rtiflcados rão seÉo recrlddoã§a
cmpresa sêú des.Iâssificada para o respectivo item, sendo convoãda a segunda colocada.11'10'2 A empre§a é responsável por certificar'se que a marca registrada."em_sua propoã ateude 'as espccilcaff,E
'lo 

edital os llredicamentos em desacordo, não serÊo recebiáos prelo cAF - cENTRÁr DE ÁB/lsTEctrexlloEIRMÁCÊUTÍCO.
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11.11. Todos os neCicemertos deverão conter rótuios e bulas. As embâlagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar ã ftase "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO'I conforme RDC np 7U09 da ANVISA e Porraria GM/MS
2814/1998.
11.12. .A frase "EMBAUIGEM HOSPITÂIÁR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8!, § 6e da RDC ne
71/09 da ÂNVISA, é permitido incluir as demais inforiraçies previstas para a embalagem securdária na embalagem
primária, desde que nãc prejudiquem a legibjlidade das infoirie.;ays obrigatórias.
11.13. 0s medicamentos deverão ser entregues separados pcr lotet data de yalidade e fabricante, com seus respectivos
impressos na nota fiscal.
11.14. O prazo de validade dos medicamerrtos, quando da eirtrega pelo f.rnecedcr à uddade contratante, deverá ser de no
míEiEo, 01 (um) ano. Os casos excepcionais serão a!'talisaCos âpós ef iso prér,ic;
11.15. A coutratada deverá se responsabiiizãr p€la qu:iiúad. dos meCicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referêocia e e do Edital
11'16. os medicamentos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Dêfesa do CoBumidoÍ, especialmente no
tocarte aos ücios de qualidede cu quantidade cue os tornem impróp.ios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o vaicl conforme dipioma legai.
11.17. A responsabili<!ade peio recebimento dos medicamer,tos sclicitados ficará a cargo do responsável da CÀf - CENTRÁL
DÉ ABA§IECIMENTO F.{RMACÊ[TICO, designado pelâ Secferaria líunicipal de Saúdã, que deveú proceder à avaliação de
desempenho e acesto da nota fiscal.
11.18, No ato da entrega, os medicamentos serâo analisados em sua totalidade, sêndo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devotvido(s), à contratada
11'19' Verificada alSuma falha no fornecimento, a Contratâda obriga-se a repara4 corrigii removet reconstruix, ou substiüji
os produtos enlregues e não aceitos pelo Contratante, em funçãli da existência de Írregularidades, incorTeções, resultantes do
fomecimento, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratânte, sem o
que será convocâda â segunda classificada, sem prejuÍzo Ca âplicâção das sanções preústas nos artigos 86 a 88 da Let
8,666i93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do CoDsumidor
11'20. O recebime:rto e a aceitação do objeto deste pregã!, estão rcnCicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, de§c.itas nêste Termo de Refêrência anexo i, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federâl n!
8.666/93 e suas alteraçôes
11.21. ,ur:rnte c prazo de ralidade da Ata de Regisko de Prnçc, â CONTRÁTÁNTE rtão seú obrigâda a firmar as cont?tações
que dela poderá advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretãndida, sendo asseguradà ao
beneiiciário Cc regisrro preferência de fornecimeito e!.n ig'üalCede Ce condjçôês.
11.22. o murlcípio resert/a-se o direito de a!ãliat a quêlquer momênto, a quaudade dos medicamentos fomecidos pêlâ
llcitãrtê vencedora, a fim de eyidenciar o cumpriEento dâs exigências ÍIa Ata podendo, quardo necessárlo, solldtlr
documeEtos comprobaüírlos para fins de verificaÉo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDÁ - DAs coNDTcÕEs DE RECEBTMENT0 Do oBIETo
12.1. O obieto da presente licltação, será .ecebido Dela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Almcxa:ifaCo Central do lrrunicípio, mediante Termo de Constataçâo e Ràcebimento dos prcdutos, o qual deverá atestar
seu recebimenro.
12.1.1. O objeto será recebido da seguinte forma:
aJ PrcvisoriameDte, no ato da entrega por Servidot ou Comissão, que piocederá a conferência de sua conformidade com as

especiflcações caso não haja qualquer improoriedade er.DlÍcita, será aceito esse recebimento;
b) Deiioitivamênre, em are 03 [três) dias úteis, após o receblrnento provisório, mediante, ,.atesto,,na nota fiscal/fatura,

depols de compro',"da a adequação aos iermos conúatuals e atênçâo do direito ao pagamento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitãçào, estãc condicionados ao enquadramento nas especificações do
obje6, descritas no Termo de Referência (Anexo III e obedecerão ao disposto no Art 73, incisos I e Il, e seu" p".agofoi da lêt
n.e 8.666/93, no que !hes for aplicável.
12'3. o ivlunlcipio reseÍva pera si o direito de re.usar os prcolius tJmecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
subsütuídos ou complementados, às expensas da CoNTRÂTADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, obieto do Ediral. não exclui â responsabilidade do FoRNEcEDoR REGISTRÁDoquaito aos vicios ocultos, ou seia' só manifestados quando da sua normal utilização pela se€retaria requisltante nos termos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/9cJ;
12.5. A contiataEte indicará serüdor responsável, designadc pa;a esse âm que, a[otará em registro próprio todas as
ocorrências relâcionadas com a execução do objeto, deternir.andà c que for neceisário à regularização das faú ou deêltos
observados.

CúUSUL{ DÉCIMÁ TERCEIRÁ - DÂ FoRMA DE PAGÁMENTQ
13'1 

-Pdo -fo'lecixlento 
dos produtos, quando devidânlenre eyecurados e entregues, pagará a GONTRÁIÂNTE àCONTRÀTÂDáoraicrconstaRreemsuapropost"corner.iaj,sen:cuãicuêrônusouacrésãimo;' "

13.2. Os pagamentos se!-âo efetuadosêpós a apresêntâçào da reipectiva Nota Fiscal/Fatura, devldaDente atestadâpor sen'idor responsável da C0NTRATANTE, âcompanhada da cêrtidão negaüva dó débito;;lâd;s aos ttlbutos
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federais e à divida aüva da união e Contribuiçôes Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de rcgularidade de
situação iunto ao FCTS e certidão negâüva de détritos trabalhistâs (CNDT), no prazo dê aé 30 (h.inta) dlas, contados
a partir do recebimento definitivo,
13,2.1, Os pagaluentos serão creditados em favor da Contratadâ, For meio de depósito Bancário em conta corrente indicada
ía proposta, ccDtendo o nome do banco, agência, iocalid.r.le e nÁinero da conta cotrente em que deverá ser efed\aado o
crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiÉo da notâ fiscal, motivada po. erros ou incorreções, o p[azo estipulado no subiEm
anterior passará a ser contado a partir da data da sua Íeapresentação.
13.4. A Contratada deveni, obrigatoriamente, emitir ticta Fiscal/Fatura com CNPI ldêntico ao apr:sentado para 6trs de
habiütação no certame e con§equentemente lançado no instrumento contratual.

cúUsUTÁ DÉcIMÁ oUARTA - DA FIscÂLIzAÇÀo E GEREIIcIÂMENTo DA coNTRÁTAcÂo
14.1. A fis:alização Ca ccitratação deccrreite io edital, callerá .espectirãmente à Secretaria Municipal de Administraçâo e
demais Secretarias requisitantes, que determinará o que fcr necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do arl
67 daLei ne 8.666/93 e, na sua falta ou impedime[to, peio seu substituto legal.
14.2, Para fiscalização dos produtos fornecidos pela CclNTd{TÀDA, serão designados seryidores de cada SecrÊtariâ,
orderadora da desresa, foamalmenie rorneâdos para esse fitx, coilfcime segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscalr Fabiana Crisrina Furqui!.r:, S,rplente: Iéssica Nunes da Costa;

14.2.1. Campelirá acs responsá!'eis pel" fiscalizaiãc acomôanhir c fonecim-"nto dos serviços, inclusive observância às
quantidaCes máximas a serem adquiridas. rejejtar 1s produtos en: desacordo com as especi6cações do edital, bem como,
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimentc, dando ciência de tudo ao liciànte ad'judicado, conforme arL 67
daLei n.8.666/93.
14.3. F'ica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resoiver todo e quaiquer caso singulat omisso ou dwidoso
não previsio no edital e tudo o mais que se relacione com o otrjeto licltado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modificação na contratação.
14.4. Ls decisôes que uitrapassarem a competência do fiscal do l,Íunicípio, deverão ser solicitadas forrnalmente pel,a
Conúat3da, à autorldade administrativa imediatamente sup€rior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5. A Ccntratada deverá aceitar, antecipadam€nte, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhê todos os dados, elementos, explicaçôes, esclarecimentos, soluções e
comullicações de que esta necessitar e que forem iulgados necessá os ao cumprimento do objeto da presente licitação.
14.6. A existência e a atuação da f,scâlização eÍl nada rest!'ixgein a resDonsabilidade única, integral e exclusi!ã do fornecedor
contrâtado, no que concerne ao objeto da respectiE contratação, às impiicaçôes próximas e reÀotas perante o Município ou
perânte terceiros, do mesrno modo que a ocorrência de irregula.idade decorrentes da execução con'eatual não implica em
corrêsponsabil;dade do Mrnicípio ou de seus prepostc§, Cevendo, ainda, o Fornecedo! Jem prejuízo das pen,alidades
preústas, proceder ao :essarcime[to imediato dos prejuízos apurados e imputados às faihas em suas aüüdades.

CúUSULA DÉciMA QUTNTÂ - DÂs PENALID.ADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documenação álsa
exigida pa!-â o certame, ensejar o retardamênto da execução de se,J objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuçãc do contl'ato, comportar-se de modo inidôneo ou coneter fraude Íiscal, ficará impedido àe licitar e contratar com a
Ádministração Pública e, será descredencrado ilo sistema de .aCastranlento de fornecedor estadual, pelo prazo de até OS
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstãs no ed;tel e rc ccntrâto e das demais cominaçôes legaisl '
15.2..q .Adrninisüação pocerá airda, gamnticia a prevra detêsa da Contratada, que deverá ie. apr}entrda no prazo de Os
(cinco) dias úteis a contar da sua notificaçã0, sem prejuízo cas responsabilidadei penal e ciút, aplicar, as seguintis sanções;
{l advertênciâ por escrito sempre que verihcades pequenas tàihas corrigíveis;
IÍ) Eulta de 0,5% {zero vírgula cinco por cento) por d!À. pelo atrãso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contralação em atrasc;
III) müita comPensatória/indenizatória de 5olô (cinco por.ento.) pelo não fornecimenrc do objeto deste pregão, calculada
sobre o vaior remanescente do contraro;
Iy) multa dê 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimcnto de qualquer clátrsula ou obrlgaÉo
prevista no Edital e não discriminado nos inclsos ant€riores, sobre o valor da contraúção em descumprlmento,
cortada da comunicaÉo da contratante [via intemet, correio ou outro), aÉ cessar a inadimilêucia;
V) su§pensão têmporária de paÉicipar de licitaçâo e impedimento de contÍatar com a'prefeitura Munictpal defârgará da Serrà-MT, pelo prazo de até OZ (dois) a[os;
vl) declaração de inidoaeidade para licitar e contratar com a Âdninistração públicâ enquanto perdu.arem osmotivos detcrrdnantes dâ punição ou âté que seia pronovida a reabititaçâô, na forma aa Le1 peánte a póprra
autcridade que aplicou a penalidade.
vIÍ) a!ós o 2oe (úgésimo) .lia de inadimplêucia, a Ad&illstração terá direito de rec-usar a exêcução da contrataÉo,
de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicândo à adiudlcâüária a perda de interel"a oo 

"a"auirn"oto
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da nota fiscal/fatura para pagamento do obieto do Editâi, sem preiuízo da aplicação das penalidades preüstas neste
Instrumento.
VIIÍ) a inadimplência da Contratadâ, independentemêtrte do transcurso do prazo esdpulado na alínea anterio4 e|tl
quaisquer dos casos, obsertrado o interesse da Cont"atarlte e a conclusão dos pmcedimentos administratlvos
pertiEentes, podeÉ implicar a imediata rescisâo unilatêral deste Contríato, com a aplicação das pênalidades cabÍv:§
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo reEocitado, a ConEata:rtc Aoderá contratar o rremanescente Dediante dispense
de licitaçâo, com fulcro Do art. 24, Xl, da Lei Federal ne 8.666i93, observâda a ordem de clessificaÉo da licltaÉo e as
m€sma§ condições oferecidas pela Contratadâ, ou adotâr outrà medida legal para prestâçâo dos serviços ora
contratados;
X) qualdo aPlicadas as multas preüstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas sêrêm
compensadas pelo Departamento Financeiro da Cont"a';Mte, por ocasião do pagamento dos realores devtdos, nos
termos dos arts. 368 a 380, da Lei ue 10.406/2OOZ (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da âlíEea anterior ou, inexisdndo pagamento únceudo a ser
realizâdo pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuliciente para possibilitar a competrsação de y'âIoEs, a
Contratada será notificada a recolber aos cofres do Erário a importâacla remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebiÍne1to, pela Contrâtada, do comunicado formal da decl§ão
definiti!.a de aplicação da penalidade, sem preiuíze das demais sançôes legais cabÍveis.
xlt) Ás sanções a.ima descritas poderão ser aplicadas crlr:lu!âti mente, ou Bâo, de acotdo oo!!r a gravidade de
itrftação;
XIII) O valor máIimo das mulr-as nâe poderá exced:1 cu$,.llativamente, a lOVo {d.s, por cento) do valor da
contrataçáo;
XIV) Nenhuma parte seÉ responsável perante â outra pelos atrasos ocasionados por moüvo de força Eraior ou caso
forhiito.
XVJ A !t!rlta. aplicada após regular processo administrativo, deverá sêr r€colhida lto prazo máxiEo dê 10 (d€z) dias,
ou arnda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente.
,(vl) A§ sanções previstas nesta cúUsUlJl são autôEomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a
sobreposiÉo de outras sançôes preústas na Lei Federal ne 8.666193, com suas alterações.
XVII) As penalidades seráo aplicadas, garantido sempre c elrercício do direito de defesa, após nodficâÉo endeÍ€çeda
à cont atâda, assegurando'lhe o prazo de os (cinco) diâs uteis para manifestaçâo e posteior decisã; da Autorldade
§upêrior, nos termos dâ tei.

15.3. ns peaalidades preüstas [este item têm caráter de sançào adninistrativa, consequentemente, a sua aplicação não
exinre a ernpresa aonrratada, da reparagão das e./eütuais perda: e danos que seu ato velhà acarretar a prefeitura Municipal
de Tangará da Serra.
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentaçâo invercssimil, comeümento de fraude ou comportamento de modo
inidô'1eo, a l;citante poderá sofrec além dos Drocedimertos cabiveis de atribuição destâ instituição e do preüsto rlo art. 7e da
Lei 10.520/i 02, quaisquer das sançôes adiante previsrâs, que poderão ser aplicadas cumulativaErente:
1S.41. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se enconrre em fase de julgamento;
15.4'2. cancejamento do contmto, se esta já estircr assinada, proceiiendo-se a paraiisa;ão do fornecimento.
15.5.Ás penaiidades serão obrigatoriamente registradas rlo sistema de cadastramento Unificado de Fornêcedores -
SICAF ou no cadastÍo de Fornecedores do Estado de Mato ôrcsso, e no caso de ficar impedida de licitar e contraür, alicitante deveÉ ser descredenciada por iguat peíodo, sem pieiuízo das multas preüstas nest€ Edital e das demais
cominÀções legais.

16.1 Q'.:aiquer órgão ou ertidade integrante da Administ ação pública poderá utilizar a Ata de Registro de preços durante
a at.tcrização da Secretaria Municipal dê Admrnistração

16.2. Caberá âo fornecedor beneficiário da Ata de RegÍstro de P.êcos, obsenãdas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitaçào ou não do fornecimento decorrente da adesão. CesCe que não prejudique as obrigações presentes e futuras

1ó,3. O quantitati!-o de.orrente da adesão à ata, não pcderá e\.eder, na totalidade, ao dobro do qua[ütativo de cadaIteEr.egistrado na ata de !:egistro de preços para o hünicípio de Tangará da Serra e órgâos participantês,
lndepeníleutê do número de órgâos não participa i-.
16'4' o processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do secretário de AdmhisEação, que
somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que êxista disponibilidade do item solicitado,
b) que instrua o pedido através de oficio, com as ilrformações necessárias de acordo com a legislação ügente;

16'5 Fara insbução do pedido de que üata a alínea 'b", âlém das exigências constantes pam o processo de autorização de
adesãc deveÉ aindâ, conter as seguintes informações:
a) núme.o da ata e seu objeto;
b) quanüdade contratada:
c) rustificâtiw da necessidade de contrataçâo do item solicitêdo;
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d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, parâ possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

O carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) justificatlE da vantaiosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de â,le.r:.. à Ata de registro de preços, somente após parecer iurídico
hvoÉvei a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.
16.7. As solicitáçôes deve.ão ser encaminhadas âc órgão Ce:'erciador, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, por meio
do Setor de L,citações atrarés do e-mail licitacao@tangaraiaseffe,lnt,gottbr cir pelo endereço Avenida Brasil nq 2.351-N,
Bairro Jardim Europa, telefonesr [65) 3311-4820/33i1-4.30q

CLÁUSULA DÉCIMA sÉTIMA . DAs DIsPosICoEs GERÁIS
17.1. IndepenCente de sua transcrição, o edií?l e seus anexos, Drincipalmente a proposta de preço e os documentos de
proposta e da habilitação. apresertadas pelo FORNECED0R REGISTRADO no pregão ferão parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2. Áas casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições corctaltes da Lei n.e 10.520/2002, do Decreto n,s 255/2003 e
d.aLei 8.666193, e d,emars normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. As partes Íicam, ainda, adstritas às seguintes disposiçõss:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registrâdas por lntermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.
b) é vedaCo caucionar ou utiiizar o contrato decorrente do presenre registro para qualquer operação fina[ceira,

CúUSUIÁ DÉCIMÂ oITAvÁ - Do FoRo
18'1. Para dirimit ne esfera judicial, as questôes oriuldas da pfesente Ata de Regisúo de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará da Serra-MT
E para fir:neza e como prole de assini haverem, :nire si, ai.!t..{!o- f.r lav.ada a preserte ata de registro de preços que, lida e
aúada conforme, é assinada em 03 (três) üas, de igual teo. e forma, pelos signatários deste insúumenm e pelas
testemurhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma vi: nc Departamento de Licitação.

GICELLY MÂRIÁ LOIIENZI SOUZA

PRó.sAÚD E DISTRIBUIDCAN DE UEDICAMENTOS EIRELI

I
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ÂTA DE REGTSTRO DE PREÇOS N. 027 /2O2L - O?0
PR.EGÃO PRESENCIALNg OL7 /202L. REGISTRO DE PREçOS
PROCE§SO ADMINISTRATIVO NE 079l202 1

VALIDADE: 12 (D0ZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano d,e202L, o MUr'lCÍPIo DE TANGâRÁ DÂ SERRÁ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2s Piso- ld. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o na. 03-788.239 /OOO]À-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT e CPF//IúF n-' 432.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmer,te ÓRcÃo CERENCIADOR e a empresa Top NORTE
CoMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrira no CNPI sob o ne 22.86253L/0001-26, com
sede na Rua José Bonjfácio ne 531., Bairro: Centro, Barão de Cotegipe- RS, CEp:9974O- 000, Telefone: [54] 3SZ3-
2028, e-mail: topnortel@gmail.com, neste ato, representada pela sra, Adriana Fátima Guralski, brasileira,
solteira, pcrtâdora da cécuia de Identicade RG Na 3092167919 sJS-Rs, inscrita no cpF/MF sob o nc
027.847 33A'32, denominada simplesmente F0RNECEDOR REGISTRAD0, resolvem na forma da pela Lei Federal
ne !0.520 /2002, Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no A-666/1993, e
alêrações posteriores, firmar a presente ATA DE REcIs?Ro DE pREços, cuia minuta foi exâminada pela
Procuradoria Geral do Vunicípio de Tangará da Serra, que emitiu seu parecei conforme o parágzfo únicó do
artigo 38, da Lei ne 8.666,/93, e âinda mediante as cláusuias e:cnd!(:ões seguintes.

GURALSKI

1218/73
3032

cúusuLA PR|METRA - Do oBtETo
1.1' Â presente Ara:ern por objeto o REGISTRo DE PREçOS, para futura e eventual AQUISIçÃO DE MEDTCAMENTOS,
PÂRÂ UTTLIZACÃO NO .qTENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDi VINCULADOS Á SECRE-IÁRIÁ
MUNTCIPAL DE SAÚDE, conforme especificações cortidas no Termo de Referência e demats exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do pregão EleÍônico nq O7-7 /2OZl,

cúUsULÂ SEGÜNDA . DÁ vtNcULAçÃo Âo EDITAL
2.1. Esre insrrumento guarda inteira conformidade com os teimos dc Pregão Bletrônico para Registro de preços Ir
O17lZO27 e sêus Àdexos, Processo Administraüvo nc O7g/2021, lo quât é parte integrante e compaementax, únculando-
se, ainda, à pioposla do FORNECEDOR REGISTRÂDO.

cúUsULA TERCEIRÁ - DA vIGÊNctA DA ATA
3.1. A presente.4& de Registro de Preçosterá úgência de 12 {doze} meses, a contar da data de sua assinatura.
3-.1.1. Após cunpridos os requisitos de publicidade, Atâ de R€gistrc Ce P.eço, será considerado documento linlulativo,
obrigacional. com ca.êcterísticas Ce coinpromisso para flrrlra cc!rt atação nas condições estabelecidas.

CúUSUIÂ oUARTA - Do PREco
4.1. No preço conhãtâdo rá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes ê demals despesas que, dfu:taor indiretamente tenham relação com o obieto deste contrato, iseltândo a CONTRAXANTE de quÀquerônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os lreços regislBdos e a indicação dos respectivos FORI§EaEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no Dlár.io
oficial de cortâs do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário oficial Elerrônico dos MunicÍpios do Estãdo de Mato Grosso-AMM,no
site wrr'!i,, tângarad asêrra.mLqor,.b f ,

çúuslJLAgIIINTA - pÂ RELAcÀo pAs EMpREsÂs BENEFTC!ÁRLAS E pREcos REGIsiRÂpos
5.1. 0 óRGÂo GERENCIADoR adotará a p.atiá áá toaos o. 

" Ãú.ios ao conuolJe adminis&ação da presente Âte.
5.2. Em decorrência das propostas e jances apresentados e homologados no certame licitatório, hcam iegistrados, para
contrataçôes futuras, os preços unitários e respectivos fornecedc.res claisificados, conforme abaixo:

5.2. 1. DOíS) PREçO{S) REG|STR{DO(5) poR rTEM(NS)

ITE,''(

ÁctDo AscoRBIco, soo Mc coMpRIMrDo !\ 28,:,OCN ACTIVE C/
SOIM{E

0,12

'T\ 14,85SÁI,iOBIOL/
CRISTÁTIA

LEyoFLO.tACniO, 5M6/ML, SOLUçÂO rNIETÁVEL, BOLSA DE 100 IÍL6,+ uli. 3ü0 s-.LN0BrOL/ 13,90

I I QTDADE IIARCÁ/
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CRISTALIA

cúUsULÂ sExTA - Do coNTRoLE E DAs ALTERÁCÔES DE PREco§
6,1. Conforme o Decreto Federal rre 7892/2013, durante a vigêlcia da ata, os preços regisrados poderão ser reüstos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no !r,:.càio ou de fato que eleve o custo Cos produtos ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as r;;;;'i;ôes junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei nq 8.666. de 1993.
6,2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preçc praücaCo no mercado por motivo superveniente, o ór!ão
gerenciador convocará os foroecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercâdo.
6'3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos.,?lores praücados pelo mercado serâo liberados do
compromisso assumido, sem aplicãção de penalidacie.
6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obseryará a
classifi caião original.
6.5. Quando o preço de me.cado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, .aso a co lunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sêm
aplicação da penalidade se confirmada a veracldadê dos motivos e comproyantes apresêntados;
bJ convocar os demais fornecedores para assegurar igual oponrnidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador dêverá proceder à revogação da ata de reBstr.o de pÍêços,
adotando as medidas cabÍveis para obtenção Ca contra*,âção Illais va:1tajosa.
6.7. O reglstro do fornecedor será cancelado quando:
al descumprir as condiçôes da ata de registÍo de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo esrabelecido pela ÂdminisEação, sem iustificatirra
aceiÉvel;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acrx'!a, será formalizado por despacho do órgão gerenciado4
assegurado o contraditório e a ampla defesa-
6'9. o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato supêrveniente, decorrente de caso fortuito ou força maio4
que prejudique o cumprimento da ata, deüdamente comprovados e justificados:
a) por razão de jnteresse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10. A reüsâo s€rá precedida Ce pesquisa prélia no mercado fornecedoc banco de dados, índices ou tabelas oficlais e/ou
outros meios disponÍveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduâr a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasaBento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
6.11. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço regi'stradã no prâzo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, saivo motivo de força maior devidamer.le justificado no processo.
6.11.1.0 prazo para análise e julgamento de eventual pedido de reüsâo de preços, serão contados da data do protocolo e
entrega completa da doqrmentação comprobatória pela contratada. Até a decisão final da Administração Municipal, o
fomecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ccorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.
6,11.2. A recusa iniustificada da beneficiária da ata, em forneceoor os produtos solicitado; denro ão pÉzo estabelecido no
edita!, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
6,12. A Administnção, reconhecendo o desequilíbrio econônico 5;ranceiro, procederá à revisão dos yalores pactuados.
6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgão Gerenciador, a seu critédo
podeÉ c.r:cela:, :orai cu paicralmente, a Ata de Registro de preços.
6.14. o Orgão Gerenciador poderá, desde que seta conveniente aos interesses da administração, cancelari total oupartialÍtente, a Âta de Registro de Preços, sem que conr isso, a bgneficiária tetrha dircito a interpor recursog ou ainde zações.
6.15. Âs alterações decorrentes da revisão dos preços seÉo publtcadas no Diáío oficial dos Municíplos.

7.1. O FORNECEDOR REGISTRÁD
adminisüativo especiico, assegurad
7.2, Á revogação do seu registro pod

O poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
o o conEaditório e a ampla defesa.
erá ser:

7'2'1' Â pedido do próprio FORNECEDOR RfGIsTRÁDo, quando compro!ãr estar impossibilitado de cumprir as exigênclâs
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7,2.2. Por iniciati!ã do ónCÃO CSREXCIADOR quando:
al o FoR EcEDoR REGISTRADO não aceitar reduzir o preçô registrado, na hipótese deste se tornar superior àquelêsprahcados no mercado;

I
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b) o FORNECEDOR REGISTRÁDO perder qüalquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no procêsso
licitatório;
por razôes de ,nteresse público, devidamente motivadas e r'.istificadas;
o FORNECEDOR REGISTRÂDO não cumprir as obrigaçôes decoÍentes da Ata de Registro de Preços;
o FÍIRNECEDOR R.EGISTRÂDo não comparecer ou s3 :ecusar a retiraB no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas na Ata de Regisho de Preços
ou nas solicitâções dela decorrentes.

7.3, O FORNECEDOR REGISTRADO teÉ o seu registro câncelado qualdo;
a) descumprir as condiçôes da Ata de Regisüo de Preços;
bJ não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no merrado;
c) houyer .azões de interesse público-

c)
d)
e)

0

ADRIA
NA

FATIMA
GURAL
SKI:021

847330
32

2taar!!o32

2021o5.19
I5r8:l I

7.3.1. O cancelarnentc de registro, nas hipóteses prelistas, assegir.ados o contradítório e a ampla defesâ, será formalizado por
despacho do óRGÃo cERENclÂDoR.
7.3.2. O FoRNEcEDoR REGISTRADO podeÉ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
supervenie[te que venha comprometer a perfeita execuçãô .Jütntual, decorrentes de câso fortuito ou dê força maior
devidamente comprovados.
7',L 8m qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, o óRGÃo cERENcIÁDoR fará o devido aposdlameBto na
Âta de Registro de Preços e informará âos proponentes a nova ordêm de registro.

CúUSUTÁ oITAvÂ - DA DIVULGACÀo DA ÁTA DE REGISTRo DE PREcos
8.1. A presente.Ata §erá dir,,rtlgada no portal da internet wryw.úangafadaserra.mLgov.br.

CúUSÚLÁ NoNA - DAs 0BRIGÂCÕEs Do óRGÃo GERENCIADoR
9.1. Sãc obngaçôês do órgão gerenciador:
9,1,1, GereIcia. a Ata de P.egistro de Preços;
9.1'2. Prest?:l rúr n'leic de seu representante, as informações necessáaias, bem como ateslar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
9.1.3. Enitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscâlização dos
produtos, à exigência de colrdições estabelecidas no Edital e à proocsta de aplicação de sançõei;
9.1.4. Ássegurar-se Co fiel cumprimento das condições estâbelecidas na ata, rto instrumento convocatório e seus auexosj
9.1.5, Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabeiecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar'-se de que cs pieços contratados são os rrais vantaiosos para a Administração, por meio de estudo
comparàtivo dos preços piaticados pelo mercado;
9'1,7. Conduzir os procedimentos relatúos a evelrtuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumpriment-o do pactuado na Áta de Registro de Preçosj
9.1,8. Fiscaiizar o cumprimênto das obrigações assumidas peiâ rror:lecedora Regisfada;
9.1.9. A ii§callzação exercida pelo órgão Gerenciador nâo excilrirá ou reduziráã responsabilidad€ do Fornecedor Registrado
peia compieta e per,êlta e:{ecuçào da Ata de Registro de Preços

CúUSULÁ DÉctMÁ - DAs oBRIGAçõES Do FoRNEcEDoR RIGISTRADo
10.1. Constituem obrigaçôes do FORNECEDOR RECI§TRAD0, dentre outras inerentes ou decorrentes da pr€sentê
Contrata aã o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e irlsumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratado, devendo
estar inchlídas oo preço Droposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, &etes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociâis e trabathistas e demais dêspesas necessárias ao púêito
fomecimento dcs produtos pelo FORNECEDOR REGTSTRÁDO.
10.1.2 Fori:ecer cs trtedicãmentos, otjeto da presente iicitacão solicitados, em estrita conformidade com as disposições
e especificações do editai da licitação, de acordo com o tern]o de referência, proposta de preços apresentade.
10.1.3' Efetuar a entrega dos medicamentos, ros prazos e nas quanridades estiiutadas na requlsição de fornecimento €
na Notâ de Empenho, com especificaçâo e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminãdo, responsabilizando-s€
com exclusiüd"de.por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital.
10'1.4. Proceder à entrega .lo obieto do edital, com os deve.es e garandas constantes ;os Anexos t, do Edital;
10.1.5. comurlicar à secretaria requisiÉnte dos mecii.amei:tos, im;diatamente, após o pedido de fornêcimento, os
motivos que impossibiiitem o seu cumprimento.
1o'1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos inedicarnentos, assumindo todas as obrigações de natureza ffscal,
comercial, Eabalhista e previ{ienciária, incluindo seguro corrir a saos de acidentes do trabalú com ..f^çao 

"o 
p"ssã

designado, ,.esuiraltle do ibrnecimetto do ob,eto cesta licitaçãc.
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10,1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contÍdas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazelamento e uso, que proteiam de intempéries, de thrrra que garanta a sua íntegridade e não sejâm dâniflcados
durante as operações de transporte, carga e descarga, co;lor:ne determina a Legislação ügente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos, .i:r:ilrometendo-se â reparâ4 corrigi{, remover, reconsEuii
ou subst tui4 às suas expensas, no total ou em pane, os medicamentcs que não atendam o padrão de qualidade exigido,
ou em que se verificarem defeitos ou incorreçôes, resultantes do fornecimento, contados da notificaÉo que lhê fo!.
eDfegue oficialmênte.
10.1.9. Manter, durante a vigência da ata e/ou coatrato, as condições de habilitâÉo eJdgidas no Edital;
10,1.10. Comunicar ao CONTRÁTÁNTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do contrato;
10.1.11 Atender aos chamados do CONTRAIANTE, üsando eíetuar reparos em eventuais erros comeüdos na
êxecuçâo do objeto do cont-'ato;
10,1.12, Não subcontrâtâr o obieto da presente licitaçâo, sem o consentimento préüo do contratalte, o qual,
caso haia, será dado por escritot
10.1.13' Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar expostâ em vlsta
das r€sponsabilidades que lhe câbem na execuçâo do obieto do edital;
10.1'14. Acatar a Íiscalização do objeto contratado, realizada pelo iiscal do contrato, que deverá êr suas solicitaçõ€s
âtêndidas imediatamenre;
10.1.15. Respontie! inciependentemente de culpa, por quaiq-er dano pessoal ou patrimoniai ao CONTRÁTÁNTE ou
ainda a tercei:'Js, [a execução do fornecimento objeto da liciração, não s€ndo excluÍd4 ou mesmo reduzida, a
resPonsabi:i.iaCe peio rato de haver f;scalização ou acompal;.ranetltc pelo CONTnArÁNTE, conforme disposto no arL
70, da Lei r:" 8.t,3ô,-t3;
10.1.tr6. Credeaciai iunto ao Municípic de Tangará ca Seirâ-ir{T funcionário(s) que atenderá{ãol às solicitações dos
medica;nentos objeto do pregâo, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e ouEos meios de contato
para atênder às req!risições;
10.4.1.17. Cumprlr toCas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

cúusulA DÉc;brA PRIMEIRÁ - DÁs coNDIÇÕEs DE FoRI.IEcti,iÊNTo. Dos LocAIs E pRÁzo DE ENTREGÁ
11.1. O obleto cesta iiciiação reÍere-se a uma estimativa de .rti,rzâção dos produtos, a serem aplicadas duraute aZ gfo,,rl
meses; assim, não poderào ser executados em uma única parceia, devendo haver execuçóes parciais, de forma a atender as
quau[dades estipuiadas ucs pedidos parciais/requsições emiiiCas pelc ó.gão solicitânte.
11'2. Â licltante venceCora dev'erá íornecer o objeto eÍ.! est.itâ ccnformidade com disposições e especiâcações do edital da
licitaçãa, de acordo ccin o Terrno de Referência e à proposta de ii.ços apresentada.
11.3. Pârâ foroecimeDto dos medlcaEentos, regist'ados Ea ARP-Ata de Reglstros de prêços, quê deveÉ estar
dêüdai.nente assinada e publicada, nos termos legais, se.j celebado o Contrato ou Nota de EÀpenho ou ainda
Autorização de Foine.imento especíâcc a critério da Administraçãc.
11.4. A efipresa vercedora deverá entregar os medicamentos i:recliante Nota de Empenho e requisição do compras, pclo
peíodc de i2 {doze) meses. contados da data de assinatura Ca _Ata de p.egistro de pre;os;
11,5. A enü'ega dos medicamêntos, será de forma parcelada, ra rnecida da [ecessidade, a Secretaria de Saúde, atâvés de
servidores prêúarnenr,e artcrizados, farâo as solicitaçôes dcs prcÍlutos junto à conÍatada, mediante formulário próprlo de
Ordem de :-o.lrecime.to/Empenho, emitido pelo encarregado r.esconsável.
11.6. A contratada deverá eíetuar a entrega dos medicamentos. impreterivelmente, na quantidade total solicitada, tro pl?zo
máximo de l0 (dezl dias, ccntados Co recebimento da requ,srçào s no'.a de empenhà, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, delidan:ente justificado peio licitanre/€ontrarado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIpAL.
11.6.1. Caso não seJa et'etiváda a entrega dentro <io prazo previs.c. a gmpresa classificada em segundo lugar será convocada
para o fornecimento do objeto,
11.7. Os medjcâmen.os soljcitados deverâo ser eniregues na tAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO EARMACÊUTICO,
localizado na Àt'. tsrasil nç 2.351-N, lardim Europa, ou outic local determinado pela Administração, na presençe do
encarregado do Setor, em conformidade com § 8o, do artigc 15, da Lei 8.666/93, em dla e horário comercial, onde a mesma
teÉ o prazo de até 03 (três) úteis dias para aceitar os matedais.
11.4. A CONTRÂTADA cieverá efêtuar a entrega dos medicareitos, impreterivelmente, na quanddade total soltcltedâ,
descrita no empenho.
11.9. Todo o medican':ellro tbrnecido deverá esta. acondicioriaoo en ei'rbalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam daniÍicadàs àurante as opàrações de transporte,
carga e descarga, :crforme determina a Legislação viàerte, D.dendo, os medicamentos se.em deàlüáos sem quaisquer
ônus ao inunicípio, caso as exigências não sejam atenCidas.
11'10' os mecicanentos ofertados, deverão âpresentar registrc na .ANvlsA/Mlnistério da saúde; assim como certiflcado
do INMETRO, auandc fo: c caso;
11'10'1' No-a-to ca ertreg4 os Bedicamentos a serem fo.ne.ldrs deverão possuir Bêqistro no À{lnistérlo da saúdrt:iÉ..É co:ferido pelo responsável da CAF. CENTRÁL DE Á-BÁ_§TEC!!i{ENTO FÁRUÁCÊUÍrcO- -
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U.10.1. Os medisamentos que nào possuírem os rêferidos registÍos e/ou c?rüf€ados do seÉo recebldç'=il
êúltrcsa seú desdassificada para o respectivo ltem, sendo convocada a seguldâ colocadÀ
11,10.2. Á empresa é responsável por cerdficar-se que a maÍca rêglstrada em sua pnrposta rtênde les espedfiql Ü.
.lo editâI. Os mêdicamentos em desacordo, rão serã. recebidos pelo Cá.F - CEI{TRÂL DE ÁBASTBtrEllíÉ
FARMÁCÊUTICO. .:,. 

,

11.11, Tcdos gs medi!-anentos deverão conter rótuios e i,..i: :Í cnrbalâgens Drimárias e secundárias dos medicamentos
devem osten'.a; e frase "PROIBIDA VENDA AO COMÉRCi;- coníorme RDC nc 71/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
2814/7998.
11.12. Á frase "EMBÁIÁGEM HOSPITALJTR" é exigiCa nas erbalagens secundárias. ou conforme o artigo 8a, § 6e da RDC ne
71/09 da ANVISÂ, é permitido incluir as denais infonxaiies lrevistas parâ a embalagem secundáda na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a legibjlidade Cas infoír.aiô3j cbrigatórias.
11.13. Os medicameltos deverão ser entregues separados por lotes, data de yalidade e fabrlcantê, com seus respectivos
impressos na nota 6scal.
11.14' O prazo Ce validaCe dos medicamentos, quando da e!tr-.ga pelo fornecedor à unidade contratânte, deveÉ ser de no
míuimo, O1 {um} ano. Os casos excepcionais serâo a[alisados ?.rôs a!'iso pré\.io;
11.15. A con:ratad: deverá se respcnsabilizar Fela qualrdà,i-. Cos medicamentos ofertados, não podendo apresentar

{DRIANA deficiên.ias técn:cas, assim como pela adequaçâo do mesmo às exigênclas do Termo de referência e e do Edital
:1ny1 11.16. Os mêdicâm€ntos Ceverão estar de acordo cor: as exigâ)-..:âs do Códlgo de Defesa do Consumidor, especialmente no"-- "' - tocante acs v;cigs de aualidade ou quantidaCe qu-^ os tornen imtróprjos ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
3URÂLSK 4161pxsrn o valo4 conlcrme diploma legal.
:02184.7 11,17. A respcnsabiliCade pelo t_ecebimento dos n':ec:camenros soliciiadcs ficará a cargo do responsável da CAF - CE111RÂL

]3032 DE ÂBÂSTECIMENTO FARMACÊUTICO, designado pela Secretâria lvluniclpal de saúdã, que deveÉ proceder à alãliação de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18. No ato da entrega, os medicamentos seÉo anallsaCos em sua totalidade, sendo que aquele{s) que não

Hl§*d,j, *di9!er(em) à especiffiação exigida ser(ão) devotvido(s). à contratada.
;;ÀDn'ÀíÀ 11'19. I'eÍíicaJx algürra fêlha no fornecimento, a Contratada obriga-ie â reparaf, corrigir, rêmoveL reconstrui4 ou substituix,:ÂrlMÂ os produtr-s entiegues e rão aceiros pelo Contrai,ânte, em ilncã. ila existência de irregularidades, incorreçôes, resultantes do
iu'ÂÚ10í218 fornecimentc, contados da notiÍlcação que lhe for entregua Jficialmente, sem ônus adicioral para a Contratante, sem o

[iT"" que será convocaca a segunda clasiificaàa, sem prejuízo 
"ia 

e;!]caçào das sançôes preüstas nos ârtigos 86 a BB da Lei
!0:11.0s.t9 8.666/93 e anigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consui:l,ior.
!52&33 {3'm' 11.20. O recebrmento e a aceitação do obieto deste pregão. ÊsIào corldicioiiados ao enquadramento nas especificações do

objeto, oescrilas nesie Te.mo de Referência anexo l, e será cbserr'ado no que coube!, as disposições da Lei Federal nq
8.666/93 e suas altemções
11.21' Dur:rnte o prazo rie ralidade da Ata de Registro de Preço, a CoNTRÁTANTE não será obrigada a firmar as contratações
que delâ poderá advil tàcuitando-se a realizaçâo de licitação êspecifica para a aquisição pretendida, sendo asseguradà ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
11.22. O municipio reserya-se o direito de analiar, a qualquer momento, a qualidade dos medlcamentos foruecidos pel,a
licitante velrcedora, a fim de eüdenciar o cumprimento dâs exigências da Ata, podêndo, quaado necessário, soliâtar
documentos comprobatórios para fins de verificação,

cúusuLÂ DÉclMÂ sEGUNDA - DAs coNDrcÕEs DE RECEB!)rlBsTo Do oBÍETo
12.1. o cbjeto da presetle licitaçâo, será recebido pela secrêtaria Municipal de Administração, através do Encarregado do
Almo:úr-iÊCc C::rtral cc mulrlcípio, mediante Terríe de Conslôtação e Recebimênto dos pmdutos, o qual deveãatestar
seu recebin!eqto.
12.1.1. O cbjetc será recebido da seguinte forma:
a) Prcvis.ri3,lei1te, ic e:o da entrega por Serr,ldc; ou Coniissào- .,iie rt-.ceCerá e conferência de sua conformidade col! es

especifica;ões, cêso não haja quâlquer impropriedade expli!ita, será aceito esse recebimento;
b) Definihvernerte, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimenio provisório, mediante, 'ãtesto'' ra nota fiscal/fatura,

depo!s Ce corirroYaoa a àdequação aos termos co.tratuals : a:e:iÇãc do direito ao pagamento.

12.2. o r€cebirneBrô e a a.eltação Co obieto desta licitâção, esrâo coodicionados ao enquadmmento nas especiÊcações do
obieto, descritas no Têrmo de RefeÉncia [Anêxo il) e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e ll, e seus p"iágrafos d" Lei
n.e 8.666/93 oo .uê !t.es ti_1r acljcável,
12.3' c Municipio rêserva paÉ si o diieito de recusai os prcouirs lo!'oecicos em desacordo com o edital, deyendo estes ser
substituidos ou coÍnpiernenrados, às expensas da C0NiRA'I4-DÁ, sel!] que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionals.
12.4. o recebir.ento definitivo dos produtos, ob,eto Co Edita], :1ãa exclui a responsabilidade do FORNECEDoR REGISTR.ADO
qua[to aos vicios ocuitos, ou seia, só manifestados quando ca iua normal utiiização pela Secretaria requisitantg nos tentros
do CóCigc de ielesa do Consumidor (Lei ne 8.078/90.1;
12.5. A contraknte indicatá servidor responsávei, desigraio para esse fim que, anotará em regisho próprio todas as
ocorrências reiacionadas com a execução do objeto, determir.êl-lc c qire Íor necessário à regularização das faltas ou defeitos
obsenados.
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CLÁUSUL4 DÉcIMÁ TERCEIRÂ - DA FoRMÁ DE PAGAMENT0
13.1. Pelo tbrxecimento dos produtos, quando devidamelte executados e entregues, pagará a CONTRATANTE à
CONTRATÁDÁ o valor constante em sua proposta comercial, s€Í qjaiquer ônus ou acréscimo;
13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentâção da iespectiva Nota Fiscal/Fatüra, devtdamente atestada
por sêrvidor responsável da CONTRÂTANTE, acompairhada dÀ certidão negatlya dê débitos relativos aos E ibutos
federais e à divida ativa da união e Contribuições Prer ;.:. i,;iárias (PGrN/INS5], cêrdffcado de regularldade de
situaÉo iunto ao FGTS e cêrtidâo negativa de débitos trabaihistas (CNDT), no prazo de até 30 (trinta) dias, contedos
a partir do rêcebiEento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos serão creditados em iavcr da Cc:üattC.r, Doi- riieiô de Cepósito Bancário em conta corrente indicada
na proposta, contendo ô nome do banco, agênria, localidac.: e :rúmerc da conta corente em que deverá ser efetivado o
crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiÉo da nota físcal, motivada por erros ou incorreções, o prazo esüpulado no subltem
anterior parsará a ser coni-ado a partir da data da sua reapreseutação.
13'4, Á :úrlbaiâdâ dÊ!ê' á, obrigatoriamente, emirir l\iota iisr-al/Fatura com CNPJ idênüco ao aprcs€Dtado para ffns de
habilitação no certame e consequentêmente lançado no insEumelrto conÍãtual

CúUSULA DÉCIMÁ qUARTÂ - DA FISCATIZAÇÃO E GERENCiAI,4ENTO DA CONTRÂTACÂO
14'1. A fiscalização da contatação decorrente do edital, cabe:á :"êspectivamente à Secretaria Municipal de AdminiseaÉo e
demais Secretarias requisitantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do arL
67 daLei ne 8.666193 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu subsritutc IegâI.
14,2. Para fiscalização dos produtos fornecidos Dela CoNTRÂTADÁ, serão designados servidores de cada secretaria"
ordenadora da despesa, formalmente nomeado: para esse fim. conforne segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Crisrina Furquirn Suplenter ,éssica Nunes da Costai

ADRIAN

A
FATIMA
GURALS

Kl:02184
733032

o.ma dúitâl

:Uf,ÁLSK02I
!47330!2
)àdos:
202t.05.19
I5:28:,t5
-03'00'

1it'2.1. Ccnpêii:á aos responsáveis pela fiscalizâção accÊlpànhJr o fornecimento dos sereiços, inclusive observância às
quantidadÊs mái{imâs a serem adquiridas, rejeitar os produt:: e;r'i desacordo com as especiÍicações do edital, bem como,
dirimir as dúüdas que surgirem no decorrer do fornecimento, iando ciência de tudo ao licúnte adiudicado, conforme arl 67
da Lei n. 8.566/i91.
14,3. Fica reservadc à fiscalização, o direito e a auloridade irâiit r-ejoiÍ,€r todo e qualquer caso singulari omisso ou duvidoso
não prevlsto nc edital e tudo o mais que se relacione com o cbie.a llcltado, desde que nâo acarrete ônus para o MunicÍpio ou
modificação na conÍaração.
14.4. As dealsões cue ultrapassarem a competêncie do f;s.:j do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Conkatada à arlto.idaCe edminisbativa lmediatamente sup-.ior ac ôscal, em tempo hábil para a adoção de medídas
convenientes.
14.5. Á Contratade deverá aceitat antecipadamente, tcdos os .iéiôdos de inspeção, veriffcação e controle a sêrem adotados
pela fiscaiização, obngando-se a fornecer-lhe todos os qados, elementàs, explicaçõei, esclarecimentos, soluçôes e
comunicações de que esta necessitar e que íorem iuigados ne..ssários ao cumprimento do obieto da presente licitaçâo.
14.6. A exstêncta e a atuação da íiscalização em nâda restrirsein a responsabilidade única, integral à exclusiva do fornecedor
contratado,:io que concerne ao objeto da respecriva conraracá., às imDlicações próximas e remotas perunte o Município ou
Perante terceiros, do ;nesmo modo que a ocorrêrcia de irregula.riaade Cecorrentes da execução coniratual não implü em
correspolsabilidade do Município ou de seus prepostos, deuenrio, ainda, o Fornecedoi iem prejuÍzo das penalidades
Previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuÍzos âpurados e impurados às fâlhas em suas a;üdades.

cúusuLA pÉcIMÁ ouINTA - pÂs PENALTDADES
15.1.-Quem, convocado Centro do prazo de vaiidade da sua prcposta, deixar de entregar ou apresentar documentâção falsa
e.'dgida parâ o certãme, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não maniver a iroposta, fathar ou Faudar na
execução io contrato. comportâr-se de modo inidôneo ou corn.rer fraude âscal ficará impedido àe hcitar e contratar com a
AdmiEistração Públi;a e, será descredenciado nc sistenra de .adastramento de fornecedór estadual, pelo prazo de até 0S(cirtoJ anos, sen prejuízo das multas previstas no edital e ne cora.ato e das demais cominaçôes legaisi -
1s.2. A Adminisrraçãc pocerá alnca, gârantida a préüa defesê d: (:onlratada, que deverá s". apris"ntada no prazo de os(ciBcoJ dia§ útets a contar ca sua noüficação, seln preiuÍzc !as responsabilid:des penal e civil, ailicar, as seguintês sançõê§:
D_advertênria por esc to sempre quq verificádas pequenas fâlcas :orrigÍr,eis;
I0 Eulta de o,5o/o {zero i'irgula cinco por cento) pcr dia, relc ar;so injustificado no fomecimento, sobre o yalor da
contrai-âcão em a :riso;
IID multa compensaüiÍia/indenizatória de 5olo (cinco po. cento) pelo não fornecimento do objeto deste pregão, câlculada
sobre o valor r"enâDesaeite do contrato;
IV) multa de OSYo (zero vjrgula cinco por cetrto) por dia, .oelo descumprimento de qualquer cláusula ou obúgaÉoprevista no Edital e não d!§criminado nos incisos anterisres, sobre o valor da contratação em descumpdmento,
contada da coíounicaÉo da coltratante (via internet, correic o' outro), aé cessar 

" 
inaatmjtÀncü;-----lr) §usp.ensâo temporária de participar de licitaçâo e impedirEenlo de conEatar com a'prefeltura Municlpal deTangará da Ser'.a-l'ít pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

§
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DRIANA
ATIMA
,URALSK

x21847
3032

VI) declaração de inidoneidâde para licltar e contratar com a ÂdminishaÉo Públtca enquanto pêrdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitaçâo, na forma dâ Lei, perante a prúprlâ
autoridade que aplicou a penalidade.
VIf) após o 20q (vigésimo) dia de inadimplência, a ÁdrritlrsrrâÇ.ão aêrá direito de iecusar a êxecuÉo da con6atação,
de acordo com sua conveniên€ia e oportunidade, comuÊicardo à adiudicatária a perda de interessê no necebimetrto
da nota fiscal/fatura para pagaEento do obieto do Editei, !t:1 'Jreiuízo da aplicaÉo das penalidades pÍevistas nêste
InsEumento.
VII!) a iDadimplência da Contratada, independentemênte do tt-aEscurso do prazo estipulado na alítrea anterior; cm
quaisquer dos câsos, observado o interesse da Contraaante e a conclusão dos procedlmetrtos administrattvos
pertinentes, poderá implicar a imediatâ rêscisão unüaterai deste Contrato, com a aplicaÉo das penalldadês cebíveis,
Dí) ocorrida a rescisão pelo motivo r€trocitado, a ContÍatarr'ie poderá úontratar o remanescetrte mediatrte dlspênsâ
de licitaçâo, com fulcro no art. 24 Xl, da Lei Federal ns 8.666/93, observada a ordem de classificaÉo da licttaçãã ê as
mesma§ loIldiçôes ofe!'ecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal pam prestâÉo dos serviços ora
co[tratad os;
X) quaEdo allicadas as multas previstas, mediarte.egular processo adminiskativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Fioanceiro da Contr3te:lte por ocâslão do pagamento dos lrelores devidos, ros
termos dos arts. 369 a 380, da Lei ne 10.406,/2002 (Código Ci!i!):
XIJ na imgossibiiidade de compensação, nos termos da e:irrêa anterior ou, inexistindo pag.rmento vincendo a ser
reali?ádo pela Contratante, ou, ainda, §endo este lnsuaicleute para possibilitaÍ a compensação de valor€s, a
Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a impoúância rêmaoescente das multas aplicadas, no
prazo nráximo de 10 (dez) dias, contado dâ data do recebin:ento, pela Conhatada do comunicado formal da dec|são
definitiv"d de aplieaçào da penalidâde, s€m preiuizo das deBais sanções legais cabíveis.
xII) Ás sarçóes acima descritas poderão ser aplicadas cumulatiyamente, ou nâo, dê âcordo com a gravidade da
ini-açâo;
Xlnl o lor máximo das multas não poderá exceder cumulativamente, a Loo/o (dez por cento) do l,alot da
contrataçào;
XIV) Nelrhuma Parte será responsável perante a ouEa pelos atrasos ocâsionados por motivo de força maior ou caso
Íortuito,
XV) A mrlta, aplicada apó5 regular processo administratiro, deveÉ ser recolhida no prazo miíximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, gsardo for o caso, seÉ cobrada iudicialmênte.
XVI) Ás sançôes Prâ'istas nestâ c.úUsULA são âutôromas ; a aplicêção de uma não exclui a de ou§.ã e qem impede a
sobr-eposição de outEs sançõês previstâs na Lei Federal ns 9.666/93. ,om suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicâdas, garântido sempre o e-,-ercícic do direito de defeia, após notiícação endêreçade
à Contratada, aeseSlrrando-lhe o prazo de 05 [cinco) dias úteis para manifestaÉo e postehor decbã; da Autoridade
Super.ioE, rss terrBos da lei.

15.3. 4s :eraiiiades preristas neite item têar caráter d* sai-cão edi-njristratim, colsequentemênte, a 5ua aplicação não
alime a eniresa contÍatada, Ca reparaçào das evenh-ais perdãs e ,lanos que seu ato veoha acaretar a prefeitura Municipal
de Talgê rá d.r SeIIa.
15.4. Nas hipóteses Ce apresentação de documentação inverclsímil, cornetimento de fraude ou comportame1to de modo
inidôneo, â li.ii3xte pcderá soÊec além dos proce,'rimentcs .!.i?eis de alribuiçào desta irstituição e do preüstc no arL 7c da
Lei 10 i2Ll/01, quaisquer.ies sanções adiante preústas, or.r: ;)oderâo ser apricadas cumulahrramente:
15,41. Des,:iass*icacào ou inabilitaçâJ, caso o procedimento se e_-,cor_-tre em fase de julgamento;
15.4.2. Canceiamento do contrato, se estã iá estiver assinada. proceaexíio-se a paralisação do fornecimento.
15.5. Às f,enalioades serão obrigatoriamente registradâs no sistema de Cadastramento Unincado de Fornecedorcs -
SICAF ôu ao Caêastro de Fornecedores do EsEdo de Mat& firüsso, e úo caso dê ficar impedida de licitar e contratar:, alicitantc deverá 5e. ce§credelciada por igual período, ieru p.e,üízo rias mu.ltas previitas nesê Editar; {las demãis
cominações regais.

cúusulÁ DEcItl,.l sExTA - DA ApEsÃo À ATA DE REcrsTRo DE pREÇos
16,1 Quatquer órgào ou entidade integrante da ACministração Púbiica poderá utilizar a Ata de Regisro de preços duratrte
sua sig3n.ia, desde quê maniíeste interesse e mediante pré\aã a'ric.izâção da Secretaria Municipal düdministração-16'2 ceberá ao fcrnecedcr beneficiário da Ata de Regist.o ce Pieços. ãbservadas as condiçôes nela estabeteildàs, optar pela
aceitação o'i rrão do foÍr.eciinenro decoirentê da acesã0, ciesde que não prejudique is obrigações presentes e futun§
assumidas ccm c muni.Ípio Ce Tangará Ca Serra e órgãos pal-ticin:ntes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, nâo poderá excedei oa totâlidade, ao dobro do quarütativo de cadaitem r€Bstraco Da atê de registro 

-dê 
preços parâ r .o,.t.ricíp!o de TangaÉ da serra e Otgãos t "6"ip"ot"s,independente do Íúmero de órgãos não partlcipantes qre ajerirem.

16'4. o p.c;ess. de lutorjzação de adesào à -4,ta de RegistI; íi., 9r--.çcs, será ccmperência do secretái-io de Adürinistração, que,somenie á!torizârá adesôes quê obedeçam os §eguintes reqlrisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
bJ que irsti;a c re4i'13 -ltrar./és c€ ofíció, corn âs ilrfcrn:.çaes .:r.:rsi.r-"s de ecordo com a legislação ügente;

ilÍrâdo dr
Íttà digital
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16.5. Para irstrução do pedido de que trata a alínea "b", além das exigêÍrcias constantes para o processo de autorização de
adesão deverá ainda conter as seguintes informações:
a) número da ata e seu objeto;
b) quaBtidade contratada;
cJ iusüficaüva da necessidade de conúataçào do item solicirâdc:
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido .Ce :,r:sà.r à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
fl carta de concordância do foroecedor ou prestador do serviçcj
gJ iustificativa da vantaiosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o Drocessc dê adesãc à Atê de registro de preços, somente após parecer iurídico
àvorável a adesão, aAdministração Mudcipai autoriza.á o pedido de adesào.
16.7. As solicitáçôes dever,o ser encaminhadas ao Órgão Gere:ciaCor, Prefeitüra Municipal de TangaÉ da Serra, por meio
do Setor de Licitêções através do e-mail licitacao@tângâradaserra.mtgov.br ou pelo endereço Âvenida Brasil ne 2.351-N,
Bairro Jardin Eu ropa, tel efones: (65) 3 3 Ll-4eZO /3371-4AOg .

GLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMÁ - DAs DIsPosTcÕEs GERÂIS
17.1, IndepenCe4te de sua transcrição, o edital e seus a.excs, p:incipalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação, apresentadas pelo FORNECEDOR fi,EGISTRADO no pregão farão parte desta Ata de Registro Ílê
Preços.
172' Áos caso§ omissos aplicar-se-ão as demais dsposiçôes constantes da Lei n.a 10.520/2002, do Decreto n.o 258/2003 e
da Lei 8.666/93, e den':ais normas aplicáveis a espécie,
17.2,1. As partes ficam, ainda, adst tas às seguintes disposiçôesl
a) todas as elterações que se fizerem necessárias serão regist?las por intermédio de lavratura de termo aditivo à presentê
Áta de Registro de Precos.
b) é vetiado caucionar ou utilizar o cortrato decorrente do ores€Eie registro para qualquer operação financeira.

cúUsUIÂ DÉclMÁ oITÀvA - Do FoRo
18.1. Pal" dirimil na esfera judicial, âs questôes oriundas dâ p.ssente Ata de Regisü.o de Preços será competente o foro da
Comar'câ de ililgará oa Serra-Ml
E para rirmeza e como pÍova de a§sim haverem, err}e si, aiustaÊlr, ioi lav.ada a presente ata de registro de preços qug lida e
achada confôrme, é assinada em 03 (És) vias, de igual tecr e forma, pelos signatiários deste insàumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via ro Departamentode Liciáção.

GICELLY MARIA LO SOUZA

ADRiASfifffFÃTITü,X. a digitâl por

GURALSKI:021 8473
ADRIANA FATIMA
GURALSKI:02184733032

roP NogsSgMERCrO DE &{AfErri.{L
rcê2re5.1915:29:07
tht?5[o HosPrTALlrR ETRELT
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ESTADO DE MÂTO GROSSO
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AIA DE REGISTRO DE PREçOS N. 027 /202L - OZL
PR§GÃO PRESENCIALNg O17 /2021- RIGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 079l2021
VALIDADE; 12 (DozE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de 2021, O MU§:CiPIo DE TANGARÁ DA SERRÁ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N- 2e Piso- Id. Europa- Tangará da Seffa-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne.03.788.239 /000L-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341-20, residente e domiciliado nâ cidade de
Tangará da Serra-MI doravante denominado sirrplesm€nte ÓRcÃO cERENCIADoR e a empresa CIRURGICA ÂL
srYN LTDA, inscrita no GNPJ sob o ns 23.141.374/0001-00, com sede na Av. comercial, Quadra 02, Lote 01,
Residencial Sclar Cardoso l, CEP: 75.345-000- Abadia de Goiás-Go - Fone: (621 3602-0680, e-mail:
licitacaoâlstlng0(ôsmail.com / michellealstyn03O@gnail cg!q, neste ato, representado pelo Sr. Carlos Magno
Soa!'es de Sousa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG n.: 4654374/SSp-GO,
inscrito no CPF/MF sob o ne 760.310.041-00, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem
na forma da pela Lei Federal ne L0.520 /2002, Decreto Municipal ne 258/2Q03, e, subsidiariamentq pela Lei
Federal n' 8.666/1993, e alterações poster^iores, firr,:ir a presente A?A DE REGISTRO DE PREçOS, cuiá minuta
foi examinada pela Procuradoria Geral do IvlunicÍpio ce Tangará da Serra, que emitiu seu parecel conforme o
parágrafo único do ardgo 38, da Lei nq 8.666/93, e ainca r:reiiante as cláusulas e condições sàguintes.

It:
QTDÂDE

CLÂUSUIII PRIMEIRA - DO OBIETO
1.1. Á presente Ata tem por objeto o REGISTRo DE PREçOS, para futura e eventual ÂQUISIçÃO DE MEDICÁiIENTOS,
PÂRA urILIzAçÂo No ÂTENDIMENTo Dos p.{cIENTEs DAs uNrDÂDEs DE saúoi, vlrcur.aoos A SECRETÁRrÁ
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificaçõ€s cci:tidas no Termo de Referência e demais exigências
estabele.idas neste Edital e seus anexos, do Edltal do pregão Eletrô\ico \e OLT lZOZl,

CúUSULA SEGUNDA - DA yINcULACÃo Ao EDITÁL
2.1. Este instrumento guarda inteira conforvnidade com os termos do Pregão Eleffinico para Registro de pr€çls Ne
Oa7 /2027 e seus Arexos, Processo Administrativo \e o19 /2a27, do quai é pane integ."ntá 

" 
.o-pi-"*"ntar, únculando-

se, aiirda, à proposta Co FORNECEDOR REGTSTRÀDO.

CúUSULA TERCEIRÁ - DÁ VIGÊN(T.A DÂ ATA
3.1. A P:esente .'1'.â de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze] meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Âpós cumpridos os requisitos de publicidadê, Atâ de Registro de Preço. será considerado documento vinculativo,
obrigacional, com características de compromisso para futura conÍatação nas condições estabelecidas.

CúU§ULÁ 0UARTA - Do PREco
4.1, No pÍeço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais dêspêsas que, dlrcta
ou indiretamente tenham relação com o obieto deste contrato, iientando a CONTnÂIANTE de qualsquefônus por
despesas decorrentes.
4.2. O§ !r?ços registrados e a indicação dos respect:vos FORNECEDORES REGISTRÂDOS da Ata serâo publicados no Diário
OÍicial de ConÉs do Estado de Mato Crosso-TCE, Diádo Oficial Elefônico dos Municipios do Estado de Màto Grosso- AMM, no
Site wwr ,. taÍrearadaserra.nrt.eoi'. b r.

c$qsy!4;qllNrA - pA RELA$ os
5'1. o oRGÁo GER.ENCIÁDOR adotará a práticâ de todos os 3tcs necessários ao cootrole e adminlsu-ação da preserte Ata.
5.2. Em decorr:ncia das propostas e lances apresentados e homclogados no certame iicitatório, hcam iegistrados, para
contratações ruturas, os preços unitários e respeclivos fbrnecedores classificados, conforme abaixo:
5,2, 1. DO(S) pRÊÇO(Sl REGTSTRADO(S) pOR ITEM(N§)

ÇúusulA sExTÁ - po coNTRoLE E DÁS Ár.TERÁCÕES pE PRECO§
6.1. Cor,forrne c Decreto Fedet'al ne 7A92/2U,3, C,.rante r vigêt::.a da a:a, os preços regisEados poderão ser reústos emdecc;rêir:ia ie e'.'erttual ledução dcs preços !,rãticâdos irc i:,ercado cu ce fatá que elei." o .u"to'a*' p.oàrto" ou u"ns

MÁRCÁ/
FÀBRICANTE

HYPOFÁRMÁ/
HYPOFARMÀ

5,80

Rubricà:_
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registrados, cabendo ao órgào gerenciadcr promover as negociações lulrto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso II do caput do arl 65 da Lei nq 8.566. de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço Drâticado no mercado por motivo supeweniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a reduçào Cos preços aos yalores praticados pelo mercado.
6.3. Os fomecedores que nâo aceitarem reduzir seus p.eços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicaçâo de penalidade.
6.4. A ordem de classilicação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos yalores de mêrcado observârá a
classificação originai.
6.5. Qualdo o preço de mercado tornar-se supeicr aos preçcs registrados e o forÊecedor não puder cumprir o compromisso
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a cor:u.ricação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaÉo da penalidade se conÊrmada a veracidade dos motivos e comprovantes apÍesentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Nào havendo êxito nes legociações, o órgào gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação n.lals vantaiosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estâbêlecido pela Administração, sem iustificâürra
aceitável;
c) nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.8. O cancelarnento de registros nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órÊão gerenciadoÍ
assegurado o contraditório e a ampla defêsa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por iato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maio[
que prejudique o cumprimento da ata, deüdamente comprovados e justiÍicados:
a) por razão de iÍlteresse público;
b) a pedido dc fomecedor

6.10. A revisão será precedida de lesquisa prévia no mercado fornecedot banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou
outÍos meios dispolíveis para leva[tamento das coldições de mercado, envolvendo todos os elementos para EDs de graduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou reieitar o ped'ido.
6.11' 0 orgão Gerenciador de\'êrá decidir sobre a revisâo dcs Freços ou cancelamento do preço regi-strado no prazo máximo
de 15 (quinzeJ dias úteis, salvo motivo de força maior deúdamente iusüficado no processo.
6'11.1. O prazo para análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e
enEega completa da documentação comprobatória pela co:rfatada. Até a decisão final da Administração úunicipal, o
forn€cimerto do objeto soiicitado pela área requisitânte, deverá o.orrei IIormalmentq pelo preço regiseado em vrgor
6.11.2 Â rccusa injustificada da beoeficiária da ata. em fornecedcr os produtos soliciàdoa de;tro ão prazo estabelecido no
edita!, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12' A Âdr.rinis..'ação, reconhecendo c desequilíbdo econômico iinanceiro, procederá à revisão dos yalores Dactuados.
6.13' Na hipótese ria beneficiária não efetuar a adequação dos prêços aos de mercado, o órgão Gerenciador, a seu critério
poderá cancelai iotâl ou parcialmente, a Ata de Registro de preços.
6.14. Õ orgão Gerenciador poderá, desde quê seia convelientê aos itrteresses da adminlstraÉo, caEcelar, totrl ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que coltr isso, â beneficiária tênhâ direito e ht€rpor recursos, ou a
indenlzações.
6.15. Á5 alteraçóes decorrentes da revisâo dos pr€ços serão publicadas no Dlário Offcial dos Munlcípios.

7.1. O FORNECEDOR REGISTRAD
adminisirativo especilico, assegurad
7,2. A revogação do seu registlo pod

O poderá ter o seu registro de preços revogado aa Ata, por intermédio de processo
o o contraditório e a ampia defesa.
erá ser:

7.2'1. A pedldo do próprio ToRNEcEDoR REGtsTRÁDo, quando comprovar esrar impossibilitâdo de cumprir as exigências
da Áta, por ocoriência de casos fortuitos ou de força maiol
7.2.2. Por iniciati\â do óRcÃO GERf,NCIADOR quando:
a) o FoRl{EcEDoR RxGIsTRADo não aceitar reduzir o preço iegist.ado, na hipótese deste se tornar superior àquelesprâticaios no mercado;
bJ o FoRNECEDoR REGISTRT{D0 perder qualquer condição de habilitãçâo ou qualificação técnica exigda no processo

licir,atório:
c] por razões de interesse público, devidameÊte motivadas e iustiâcadas;d) o FGRN§CED0R REGrsrRÁDo não Çs.,Drir as ob:igações iecir.€ntes da Ata de Registro de preços;
eJ o FORNECEDOR REüISTXÁDO não compa.erer-cli s--ô re.usar a reí!?I no prazo estabelecido, as solicitaçõesiecc eites da Ata de Registro de preços;

s

Rubrica:_
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O carâcterizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços
ou nas solicitações dela decorrentes,

7.3. O FORNECEDOR RXGISTRADO terá o seu registro cancelado qualdo:
a) descumpnr as condiçôes da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótesÉ r. sê tgrrrarem superiores aos praticados 11o mercado;
c) houver razões de irteresse público.

7.3.1. O cance_lamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho do ÓRcÃo GERENCIADoR
7.3.2. o F0RNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu regisro de preço na ocorrência de feto
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contlatual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
deüdamente cornprovados.
7'4. Em qualquêr das hipôteses acima, conclúdo o processo, o óRGÃo crnrNcnDoR fará o devido apostilamênb na
Áta dê Regish.o de Preços e informaÉ aos proponentes a Dova ordêm de registro,

CúUSULA oITAvA - DÁ DTVULGAçÂo DA ÀTA DE REGTSTRo DE PREcos
8.1. A presente Ata será divulgada no portal da i[ternet l+'rytr]aa ngqrailaserra,m,,,gov,br.

CúUSULÂ NoNÁ . DÂs oBRIGAçÕES Do ÓRGÁo GERENCIÁDoR
9.1. São obrigações do órgão gerenciador:
9.1.1, Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. P.estat por meio de seu representante) as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
9.1.3. Eüitir pareceies sobre atos relativos à execuçâo da ata, €In especial, quanto ao acompaúamento e fiscalização dos
produtos, à exigência de condiçôes estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sançôe§;
9.1.4' Âssegurar-se Co fier cumprimento das concições estabelecidas na ata, no insüumento conyocatório e seus anexos;
9,1.5. Eietuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. .Assegurar-se de que os preços conbatados são os mals \rântaiosos para a Administração, por meio de estrdo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Coaduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçôes dos preços registrados e a aplicaçâo de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:
9.1.8. Fiscalizar o cuiltprimeito das obrigaçôes assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscelização exercida pelo órgão Gerenciador não excluirá ou reduziráã responsabilidade do Fornecedor Registrâdo
pela completa e !erfeita execução da Ata de Registro de preços.

cúÜsULA DÉCmÁ . DAs oBRIGACÕEs Do FoRNEcEDoR REGIsTRÁDo
10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTR-ADO, dentre outras inerentes ou decorrentes dâ present€
Contratação:
10.1'1. Providenciar todos os recursos e insumos necessárics ao perfeito cumprimento do obiet! contratado, devendo
estar incluÍCas no preço proposto todas as despesas com materiais, insurnos, mão de oúra, fr€tês, embalagens,
seguros, impostos, taxâs, târifas, encargos sociais e trat alhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimento dcs produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1'2 Fornecr-r os meCicamentos, objeto da presente licitâção solicitados, em estt ita conformidadê com as disposiçôes
e especiicações dc edital da licitação, de acordc com o terrno de referência, propostâ de preços apresentada.
10,1.3. Eíeruar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas nà requisição dê fornecimento e
na Nota it Irngenic, com especificação e quantidade rjgorcsemente idênticã ao discriminãdo, responsabüizando_se
com exciusividade rcr todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital.
10.i.4, P: ocêdei à entrega do obieto do editai, com ús devsres e garantiâs constânt€s ;os Anêxos L do Eütal;
10.1.5. Coxiiilicirr à Secretaria requisitân:e rios r,edica:;-.e;tcs, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os
moüvos qüe impossibilitem o seu cumprimento.
10.1'6. Responsabiiizar-se pelo fornecimento dos medicamentos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal,
comercial, trabaillista e previdenciária, incluindo seguro corlt.a riscos de acidentes do trabalho, com relaçâo ao pessoal
designado, resui'.ante Cc fornecimento do objeto desta licitâçào_
10.1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem
defeitos ou avarias, rievidamente acondicionâdo em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazenamento e uso, que proteiam de intempéries, de íorma que garanta a sua integridade e não sejam danificados
durante as operaçôes de transporte, carga e descarga, conmrme dãtermina a Legisúção vigente, sáb pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicamentcs fornecidos, comprometendo_se a reparâ4 corrigit remoyef, reconsEuil
ou substituit, às suas exDensas, no totai ou em part-e, os medicamentos que não atendam o padÃo de qua.titlade exigido,

§
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ou em que se verificarern defeitos ou incoreções, resultantes do fornecimento, contados da notificação que lhe for
entre8ue oficialmente,
10.1.9. Mante4 durante a ügência dâ ata e/ou contrato, as condições de habllitação erdgidas no Edital,
10.1.10. Conunicar eo CONTÍ{ATÁNTE, qualquer problema ocorrido na execução do obiêto do contrrto;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRÂIANTE, '.,isi.tdc efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10.1.12. Não subcontratâr o obieto da presente licitaÉo, sem o consentimerto pÉvio do cont"atalrte o qual,
caso haia, seÉ dado por escrito:
10.1.13' Promover por sua cont& através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execução do obiêto do edital;
10.1'14. Acatar a fiscalização do objêto contratado, realizada pelo fiscal do contxato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1.15. Responde4, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRÂIANTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade peio fato de haver íiscaiização ou acompâ:rhârnento pelo CONTRÁTANTE, conforme disposto no art.
TO,daLeine 8.666/93:
10.1.16. Credenciar junto ao MunicÍpio de'lhngará da 5eira-l'11 funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitaçóes dos
medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requlsições;
10.4.1,17. Cumprlr todas as demais obrigações irnpcstas pejo eciiral e seus anexos.

cúusuLA DÉcrbrÁ PRIMETRÁ - DÁs coNDIcÕEs pE FoRNEciMENTo- pos Loürs E pRÁzo DÉ ENTREGA
11.1. 0 obieto desta licitação refere-se a uma estimativa de rrtiiização dos produtos, a serêm aplicadas rlurante 12 (doze)
meses; assim, não poderão ser executados em uma única parceia, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atenàer ai
quanti.iades es'iipuiadas nos pedidos parciais/requ:siçõÉs eÍ.iiiias pelo óÍgão solicitânte.
11.2. A iicitãnte ve[ceCora deverá fornecer o objeto ei, estritâ confcrmidade com disposições e especiÊcaçôes do editâl da
licitaçâo, de i.o:do ao..t o Tern'to de Referência e à prcpos,.-â ae ;r-e;os apresentada.
11.3. Para Íornecimênto dos nrêdicamentos, registrados na ARp-Áta de Registros de preços, que dêvêÉ estar
deüdamente assinada e publicada, nos termos legais, i.rá celebrado o CoÀtrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaçâo de lbrnecimento específico a critério da Administ.âcã0.
11.4. A ernpresa'zercedcra deverá entregai'os medicamclltos medrante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatu.a da A.ú de Registro de preços;
11.5. Á entrega do§ medicamentot seÉ de forma parcelada, na meCida da necessidade, a Secretâria de Saúde, através de
sewidores preúamente autorizados, farão as solicitações dos produtos iunto à conúatada, mediante formulário próprio de
Ordem de Fornecimento/Empenho, emitirio pelo encarrega<io resóonsável.
11.6' A cotitratada deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada, no pl?zo
máximo de 10 {dez} dtas, contados do recebimento da leq::isiçào e nota de empenhà, salvo se houver pedido formal de
Pro.rogação deste, deúdarnente justificado pelo licitanrc/contraiado e acar,ado pela ADMINISTRAçÃO MUNICIpAL.
11.6'1. Caso rão seja efetivada a enüega dentro do pmzo Dreu,.ro, 

" "mp.es" 
ilassificada em segundo lugar será coavocada

para o fornecimento do objeto.
11'7. Os n'e.iicameEtos -.olicitados deverão ser eniregues nâ cAF - CENTRÁL DE ÁBÂSTECIMENTo FARiIÂcÊuTIco,
localizadc na Ai' Bra§il na 2.351-1,1, Ja.dim Europa, cu cutr-o iocal determinado pela Administração, na presença do
encarregedc do Setol em conform:dâde com § 8", do 2rtigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário coúrcial, onde a mesma
terá c prazc de até 03 {trêsl úteis dias para aceitar os Ílate:iais.
11.8. À C!\TPITADA C:verá efêtuar a entrega dos redic?:re[tos, impreterivelmente, na quantidade total soücltadâ,
descrita.c empenlc.
11'9' Tocc c Íredicamen.o forre.ido Ceverá esta. acondiclc[?Co ern embaiagens aprop.iada, e em perfeitâs condições de
arrnazenemeitc e uso, de forma que garanta a sua intêgridade ê não sejam danificadàs àurante as opàrações de transporte,
cargâ e descarga, conforme deterrnina a Legislação vigente, pccendo, os medicamentos serem devolüáos sem quaiiquer
ônus ao municipio, caso as exigências não sejarn atendidas.
11,10. Os medica]]1e.ltos ofertados, deverão apresentar regis:rc na ÂNVISA/Ministério da saúde; assim cotrro certificado
do INMETRO, quando ior o caso;
11'10,1, Nô anr de err.ega, os rredicamentos a sere:n fomecidôs, deverão possür Begisu:o ao ltbisté!.lo dâ Saúiá;ff-
sêÉ confêrido pelo rêsponsávet da cAF- cENTRAL DE ÂBâsrrctuENto finrfncÊútco----
u.10.1, Os medicamentos que não possuírem os refericos regisb-os e/ou certincados não serâo rccebldoq 3:acEpresa §erá desclassificada para o respectivo item, sendo convocada a segu:rda colocada.
11'10 2. Â empresa é responsável por certificar-se que a lriarca regisEada em sua pmposta âtênde'as espoctíaaç{acdo edirâr. os m€dicamentos em desacordo, não seÉo recebúos pelo 'cAF - chrrx.lr. DE ÀBÁú"(xlfríióFARuÂcÉurrco. -- '*-*'-§-
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11.11. Todos os nedicamentos deverão conter rótulos e bulas..As embalagens primárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a frase "PROIBIDA VENDÂ AO COMÉRCIO", conforme RDC \o 77/09 da ÁNVISA e Porraria GM/MS
2474/ te98.
11'12. A frase "EMBALAGEM HOSPITAIIIR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8q, § 6s da RDC na
71/09 da ANVISA, é permitido ilcluir as demais inforrnações preüstas para a embalagem secu[dária na embalagem
primária, desde queJlão preiudiquem a legibilidade das info.1r-,]cõÊs obrigatórias.
11.13. Os medicamentos Ceverâo ser entregues sepaíados por iotês, data de rralidade e fabrlcante, com seus respectivos
impressos na nota fiscal.
11.14. O prazc de vaiidade Cos medicamertos, qusnio da er1Íega pelo fornecedol à unidade contratante, deveÉ ser de no
mttimo,01 (u[) atro. Os câsos excepcionais serãc ânaiisados após a'".tso prévio;
11'15. A contratada deverá se responsabjlizar pela qualjCaCe Ccs medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adequaçâo do mesmo às exlgências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os medicamentos devêrão estar de acordo co:n as exigências do Código de Defêsa do Consumidor, especialmente no
tocante aos vícics de quâlidade ou quanüdade que os tornen: ,mpropr,os ou inadequados ao uso a que se de!ünam ou lhes
diminuanr o valor, cooforme diploma legai.
11.17' À responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos solicitados ficará a cargo do responsável de CAF - CENTRÁL
DE ÁBASTECIMENTO FARJI'IACÊUTICO, designado pela secretâria Municipal de Saúdã, que deveú ptuceder à ayaliação de
desempsnho e atesto da nota fiscal.
11.18. No ato da eDtrega, os medicamentos serâo analisâdos elrl sua totalidade, sendo que aquelê(s) que rão
sâtisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.19' Verificada aiguma faiha no fornecimento, a ConÍratada cbriga-se a reparar, corrigif, remover reconstrui!, ou substitui4
os produtos enEegues e não aceitos pelo Contratante, em f,rnçãc da existência de irregularidades, incorreções, resultantes do
fomecimento, contados da noüÍicação que lhe for entregue oficialmentq sem ônus adicional para a'Conb:atante, sem o
que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicacão das sançôes preústas no! artigos 86 a BB da lêi
8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consurnidor
11.20' O recebimelro e a aceitação do objeto deste pregãc, estãc condicioaados ao enquadramento nas especiicações do
objeto, Jescritãs neste Termo iie Referência anexo I, e será obsenzdo no que couber, as disposições da Lei Federal ne
8.666/93 e suas alterações
11'21. Durante c pr:zo de validade da Ata de Registro de P!'eçc, a CONTRÃTÁNTE não será obrigada a firmar as conçataçôes
que dela DodeÉ advi4 facultando-se a-realização de licitaçâo específica para a aquisição prÊtãndida, sendo assegurado ao
beneficiírio do registro preferência de fornecimento em iguajdade de condições.
11.22' o municÍpio resenra-se o direito de avaliai a qualquer rnomento, a qualidade dos medicamentos fumecidos pela
licitante vencedora, a fim de evidenciar o ormprimento das exigêrcias rtá Âta, porlendo, quando necessário, sotidtar
documentos comprobatórios para ffn§ de verificâÉo,

cúusuLA DÉcrMA sEcuNpa - DÂs coNptcÕEs DE RECLBTMENTo Do oBrETo
12.1. o obieto ca presente licitação, será recebido pela secretaria Municipâl de Administração, através do Encarregado do
Almoxarifado Centrai do município, mediante Termo de Constatâção e R;cet imento dos pmdutos, o qual deverá atestar
5eu lecebimento.
12.1.1. O objeto será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por servido! ou comissão. qüe procederá a conferência de sua conformidade com as
- especificaçôes, câso não haja quaiquer impropriedade explÍcita, sera aceito esse recebimento;

b) Definltivamexte, em até 03 {três) dias úteis, após o recebinento provisório, mediante, "atesto' na nota Êscal/fatura,
depois de cor::pro!"da a adequação aos termos contr3ruais e arerição do di.eito ao pagamento.

12'2' o recebimento e a aceitação do objeto desta iicitação, estão coirdicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, descriês no Termo de Referência (Anexo llJ e obedecerãc ao disposto no ArL 73, iícisos I e Il, e seu. p.iágofoi d. t"i
n.e 8.666/93 n. c.,ê li-es for aplicável.
12-'3' o Município rêsena pala si o direito de recusar os produtos tornecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substitúÍdos cu cohplementados, às expensas de coNip-AT,Á-D-4, sem que isto lhe agregue direito áo rÀbÍmento deadicionais.
12.4, O .ecebirnento definitivo dos produtos, objeto do Editâl, não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR RECISTRÁDOquanto âos l'ícios ocultos, ou seja, só manifestados quândô ca sua rormal utilização pela secretaria reqrl"itnà, oo" t"r-o,
do Códigc de Deiesa do Consumidor (Lei ne B.O7g/gO);
12.5..4 cootratante indicará servidor responsável, designado.r}arâ e§se fim que, anotará em registro próprio todas asocor'ência5 íelaciolladas com a execução do ob;eto. <ieteúirando c que fcr neceàsário à regularização dasLIás ou defeitosobservados.

13.1. Pelo fornecjmento dos produtos, quando derida .íl?ll:e executados e entregues. pagará a CONTRÂtrAIiTE àCONTRATÁDÁ o'.'alor constanre em sua iquer ônus ou acréscimo;
13,2. Os pagamentos serão efe tuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, deúdamente atestadapor s€rvidor responsá!€l da CONTRATANTE, acompanhada da certidão negativa de débitos relaüvos aos tributos

PM.T.S. /CPL
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federais e à divida ativa da união e Contribuições Preüdenciárias (PG[N/INSS), cerdficado de regularidade de
situaÉo iunto ao FGTS e certidão nêgativa de débitos trâbalhistâs (CNDT), no prazo de até 30 (h.iEta) dias, contados
a partir do recebimento definidvo.
13.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da Conhatada, por meio de depósito Bancário em colta corrente indicada
na proposta, contendo o nome do banco, agência" localiiiide e níjnêro da conta corrente em que deverá ser efetirrado o
cÉdito.
13.3. Na ocorrência de rereiÉo da nota fiscal, motiyada por erros ou incorreções, o prazo esüpqlado no subitêm
anterior passará a ser contâdo a partir da data da sua reaprêsentação.
13.4. A Contratada deveÉ obrigatoriamente, emitir N-otâ Fiscal/Fatura com CNPJ idênüco ao aprcsentado para írs de
habütaÉo no certame e corsequêntemê[te lançadü no insti.uínento contraàrat.

CúUSULA DÉCIMÂ oUÁRTA - DA FIscALIzACÀo E GERENCIAMENTo DÁ coNTRÁTACÂo
14.1. A âscaiização da conkãtação decorlente do ediÍal, caberá respect[amente à secretaria Municipal de Administração e
demais Secre'árias requisitântes, que determiDará o que foi nec€ssário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art
67 daLei np 8.666/9 3 e, nâ sua falta ou impedimento, pelo seu substituto lêgal.
14,2. Para fiscálização <ics produtos fornecidos peia Co\T[]TAD,A, serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenadorà da desDesa, formalmente nomeàdos para esse Íim, contbrme segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabjâna Crisrina Furquim, Suplente: Jéssica Nunes da Costa;

14.2.1, ComDetirá aos responsáveis pela Íiscalizacão aconpanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância à
quantidades rráximas a serem adquiridas, rejeitar os prcüutos er] desacordo com as especificaçôes do edital, bem como,
dirimir as dúúdas que surgirem rro decorrer do rbrnecimento, dandc ciência de tudo ao licitânte adjudicado, conforme art. 67
deLei n.8.666/93.
14.3' ftca reservado à liscalizaçào, o direito e a autoridade pala resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duúdoso
não preyi§to no eCitãl e tudc o mais que se reiacione com o cbieto iicitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modificação oa contiatação.
14.4. As Cecisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deyerão ser solicitadas formalmente pela
ConEatada, à auto.idade administrativa imediatamente supe.io. ac fiscai, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5..{ ContrataCa deveaá aceitar, antecipadamente, todos cs rlétodos de inspeção, verificação e conuole a serem adotados
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicações de quê esta necessitar e que íorenr jLllgados necessáfios ao cumprimento do obieto da presente licitação.
1'1'6' A elistência e 2 at'Jaiào da frscalização er,1 nâda restiingern a responsabilidade única, integrd a exclusiva do íorÀecedor
contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às i.i'tplicaçôes próximas e remotas perante o MunicÍpio ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual uão impliia em
correspoir§abi!:dade do Municípic ou de seus preDostos, ile',,eidc, aini?, o Fornecêdot sem prejuízo das penàlidades
previstâs, proceder ao ressarcimento imediato dos prêjuízos 3pu:âdos e imputâdos às falhas em suas aüvidades.

cúusulÂ DÉclMA oUINTA - pAs pENALtDApEs
15.1. Quem, convocado dent'o do prazo de vaiidade da sua prcposta, deixar de ertregar ou apresentar documentação falsâ
exigida para o cer.úme, ensejar o .etardamento da execuçâo de seu obieto, não mantiver a proposta, falhâr ou fraudar na
execução do contlato, comportar-se de modo inidôneo ou coreter fraude fiscal, ficará impedido àe licitar e contratar com a
Âdministaçào Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedár estadual, peto pràzo de até Os
(cinco) anos, sem prejuÍzo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legaisi
15.2. A Adinrnistração poderá ainda, gârantida a piévia Ceiesa da Conrratada que deverá ser aprãsertada no prazo de OS
(cltrco) dias úteis a conrai ca sua notificâção, sem p.êjuizo das responsabitidades penal e ciüI, ajlica4, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenâs lalhas cordgÍveis;
IÍ) multa de o,3o/o (zero ürgula cinco por centoJ por dia, pelo atraso i[jusüficado no fornecimento, sobre o valor da
conratação ern arraso;
III) multa compensâtóriâ/indenizâtóriâ de syo (cinco por eentol pelo nâo iornecimento do objeto deste pregão, calculada
sobre o galor re:nanescente do contrato;
Iv) multa de 0,5Vo (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo descumpriEento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o lralor da contrataçâo em descumprimento,
contada da comunicaÉo da contratânte (r,ia internet, correio ou outroJ, até cessar a inadinrplêtrcia;
V) susp€nsão tempoÉria de participar de licitação e impedimento de contrdtar com a prefeitura Municipal de
IãngaÉ da Serra-MT, pelo prazo dê até OZ (dols) anos;
Vl) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Acministração Éública enquanto perduraçm qs
motiÍos deterriinantês da punição ou até que seiâ prcmovida a reabilitâção, na forma da iei, perante a púprlâ
autc.idade que aplicou a penalidade.
vll) após o 20c (vigésimo) dia de inadimplência, a AdministÍaçào terá direlto de recusar a execução dâ coDkataÉo,
de acordo com sua conveniêhciâ e oportunidacle, comuniüando à adiudlcatária a perda ae iqtere;"u ;recebimetto
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da nota fiscal/fatuE para pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicaÉo das penalidades preüstas nêste
Instru mento,
VIll) a inadimplência da Contratada, independentemênte do transcurso do prâzo êstipulado na alínea antêrloÍ, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contra".êilte e a conclusão dos procedlmentos administsztiyos
pêrtineotes, podeÉ implicar a imediata rescisão unilaterai de§!ê Contrato, com a aplicação das penalidadês cabÍveis;
D0 ocorrida a rescisâo pelo motivo retrocitado, a Cont.-f,ti.:;ie godeÉ contratar o remanescente medlentê dispensa
de licitaçâo, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Fêderâl Be 8.666193, obserr/ada a oÍdem de classificaÉo da ticitaÉo e as
mesmas condiçóes oferecidas pêla Contratada, ou adotâr outrâ medida legal para prestação dos sêrviços ora
co ratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo admintsü:rtivo, podeÉo elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores dêvidos, nos
termos dos arts. 368 a 380, da Lei ne 10.406 /2OOZ (Código Civil);
xI) na impossibilidade de compensaÉo, nos terrnos da alínea anterioa ou, inexistindo pagamento üncendo a seÍ
rcalizado pelâ Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilltar ã compensação de rralor€s, a
coftxatada será notificada a recolher aos cofres do Enírio a importância remanescênte das multas apllcadâs, ro
prazo máxirno de 10 (dez) dias, contado da datâ do recebinerto, pela Contratada, do comunicado formal da dêclsão
dêfiniti'.ra de aplicação da penalidade, sem preiuizc dâs dÊmais sanções legais cabíveis.
XIÍ) ,ts sançóes acima descritâs podeÉo ser aFlicadas :Lnulaü-Lramente, ou não, de acordo com a graüdade da
hfi-açáo;
XlIl) O valor máximo das multas nâo pode!'á exceder cumulâtivamente, a lgo/o {dez por cento) do yator da
c:ontra.-ação;
XIV) Nenhuma parte seÉ respo[sável pêrante a outra pelos ati?sos ocasionados por moüvo dê força maior ou caso
fortuito.
XV) Á multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser rêcolhida tro prazo máldmo de 10 (dez) .üas,
ou ainda, quando for o caso, seú cobrada iudicialmente.
XVI) As sançôes preüstas nesta CúUSULA são autônomas e ã aplicação de uma não exclui a de outÍa e nem impede a
sobreposição de outras sanções previstas na Lei FeCeral n! 8,666/93, com suas alterações.
XVII) Ás peDaiidades seÉo aplicâdas, lBranEdo sempre o exercícío do dirêito de defesa, após notificação enderEçada
à Cootrà(ada, a§segurando-lhe o prazo de 05 (einco) dias uieis para manifestação e posterior decisão da Autoridade
SuperroB nos termos da lei.

15.3.4s penalidades pre\istâs neste item têm caráter de sancão administraüva. consequentemeDte, a sua aplicação não
exime a empÍesa cotrtratada, da reparaçâo das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarreta. a Prefeiturâ Municipal
de Tangará da Sera.
15.4' Nas hipóêses de aPresentaçãô de documentação inverossímii, cornetimênto de fraude ou comportamento de modo
itidôneo. â licitante poderá sofrel além dos procedimentos cabíi.eis de at ibuição desta instituição e do previsto Ilo arL 7o da
Lei 10.S20/02, qriaisquer das sanções adiante p.erastas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
15.41. Desclassificação oü inabil;tação. caso o procedimentc se erccnlTe ein fase de julgamento;
15.4.2. Cancelemento do contrato, se esta já estiver âssinada, prccedendo-se a paralisação do fornecimento.
15'5' é-s penalidades seÉo obrigatoriamente registradas n, slstema de Cadastramento Unificado de Fornecedor€s -
SICAF üu Ilo Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato úrosso, e no caso de ficar lmpedida de licltar e contratar, a
licitâDte deve..á scr descredenciada por igual período, sem preiuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

D
16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de preços durante
sua ügêr:cia, desde que manifeste interesse e mediaDte pré\ia êutorização da Secretaria Municipal dúdminish.ação.
16.2. Caberá ao fcrnecedor bêneficiário da Ata de R.egistro de P.ecos- observadas as condiçôes nela estabelecidas, optâr pela
aceitâção ou não do t'ornecÍmento decorrente da adêsão, desde que IIãc preiudique as obrigações presentes e futuras
assslnidas ccE] c município de Tangará da Serra e órgãos particiDantes.
16.3, O quantitativo decorrente da adesão à ata, não podêrá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o milricípio de Tangará dâ Serra e órgãos participartês,
fudepetulente do número de órgãos não participantes quê aderirem,
16.4. 0 pÍocesso de autorização de adesão à Ata de Registro de ireçcs, será competência do Secretário de AdminisEação, que,
somente autorizará ariesões que obedeçam os segutnres requisiros:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido atravós de oÍicio, com as informações nec--ssár-!as de acordo com a legislação ügente;

16'5 PaÉ instrução do pedido de que trata a alínea "b'l a!érn das exigências constantes parir o processo de autorização de
adesão deverá ainda, conter as seguintes ilformaçôes:
a) número da ata e seu objeto;
b) quanidade contratâda;
c) iustificativa ,ja Íiecessidade de contatacão do item solicirzCo \N
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d) nome, cargo, telefone ê setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de regist o de preçq para possÍvels contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
fl carta de conçordância do fornecedor ou prestador do serúçoj
g) iustifi cativ"â da vanta.iosidade;

16.6. Cumpidos os requisitos formais para o plocesso de a.lej:. : Atâ de registro de preços, somente após parecer iurídico
hvoúvel a adesão, a AdministEção Municipal autorizará o pedioo de adesão.
16.7. As solicitações deverão ser encaminhadâs ao Órgãc 6e:enciaCc", Prefeitura Municipal de Tangaú da Serra, por meio
do Setor de Licirações através do e-mail licitacao(atangaradaselrâ.mt.goy.br ou pelo endereço Avenida Brasil ne 2.351-N,
Bairro |ardim Europa, telefones: [65) 3311-4820/3311-43C9-

cúUsULÂ DÉCIMÁ SÉTIMA - DAs DlsPostcÕEs GERAIS
17.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os docume[tos da
proposta e da habllitação, apresentadas Delo FORNECEDOR REGISTRADO no pregão faÉo parte desta Ata de Regisup de
Preços.

17.2, Aos casos omissos apiicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei e 70,520/2002, do Decreto n.q 258/2003 e
da l*i 8.566/93, e d.emais norrnas aplicáveis a espécie.
17.2.1. Âs par.es ficam, airda, adsüitas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registÉoas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Registro de Preços.
b) é vedaCo caucionar ou utilizar o contrato decorre[te do presente rêgrstro para qualquer operação financeira.

cúUsUIÁ DÉCTMA oITAvÂ. Do FoRo
18.1. Pa? dirimil na esfera judicial, as questões oriundas da presêlte Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Cornarca de Tangará da Serra-lrlT
E para firraeza e ccmc prova de assim haverem, 3t'Itre si, êlrsÊdo. íri :aweda a presente ata de regisEo de preços que, lida e
achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signaÉrios deste inshumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no DeDa.tamento de Licitação.

ü(\
GICELLY MARIA LUTNÉT,L]EIh,CTT,,I SOUZA

SECRETÁRIA MUN rc\ügl or seÚoe
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AIA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 027 /?O?t - 022
PREGÂCI PRESENCIAL N9 017 /2027. REGISTRO DE FRI.çOS
PROCESSO ADITfl NISTRATTVO Ns 07912021
VÁL1DADE: 12 IDOZEJ MESES

Aos êzoito dias do mês de Maio do aro de 21.)21, O ntj.'.::rPIO DE TÂNGAR/Á DA SERRA com se& na Avenida
Brasil na 2.351-\-- 2e Piso- Jd Europa- Tangará da Ser!'â-ÀlT, inscrito nc CNP|/MF sob o ne. 03.788.239 /0001,-66,
neste ato rcpresentado pelo I'refcito [lunicipaL V.{NDER ÁLBERTo MASSON, brasibirq casado, portador da Céduh
de ldentidadc 03913902 - SSP/Nll'e CPF//IIF;rc 43?.235.3-1.1.1J, resirL.iite c domiciliado na cithdc de TangaÉ da
Serra-MT, rioravantc denominadcr simplesmcurc ÚtClO :, :.t til Ci,s^!f OR e a empresa DIHOL DTSTRIBUTDORÂ
HOSPITALAR LTDA, inscdtâ no CNPi sob o f 26.792.5àD 1C001-90, com sedc na Rua Oito & Abril 1610, Jd
Independênc-a, CgP: 78.031-t'',rL'- (:.riabi,, -1:'1' - :r,r:re: [65] 3614-8.]00, e.mail contato@diholcom.b6, neste ato,
represe;rudo pela Si. RenaD Cal-ii;s fl Da Lonceiçãc, br-isil:.i., represenlilnte portador da Céduh de idenüàde RG
n':. ';.-7 22-ói3-i SS!/f{]; insciiEl n,r CPlir,,\ii sob o ne 036.139.551-56, denomina& simpbsmente FORNECEDOR
RIiGIS!'RÁDC, rcsclvcm na !-ornra da peh Lci !ede: al t, 1,0.520/2002, Decrcto Municipal ne ZSB/2003, e,
subsidiariamente, peta Lei Federal n" 8.666/1993, e aiier;rr ôes postcriorcs, firmar a preseute ATÁ DE REGISTRO
DE PREÇOS, cuia nrirruta fci i.xan,irada pcia ]'.o,ju:ai(':-::' (.erzl ü. 1.,1r,ni,:íi.io Ce Tangaú da Serra, que emiüu seu
parecer; conforne o parágrafo únrco do arrígc, 38, da t.ei ;tt 8.566i93, e ainia nrediante as cláusuhs e condiçôes
seguintes.

s.?, :1. Do{s} pRtrço{s) REGTSTL4Do[5] pOF- tTErr{NS}

:1

o.Á$sut.q. pstMrrcr. - uo osteto
L1. 1" ur'?5e:1:e A: tem pcr obtero o RECtsrRo DE pREços. parii lirrre e e|entua! AeulstçÃo DE MEDICÁMENToS,
PARÁ i,TII-IZÁçÀO NO .4TENDIT'ENTO DCS PACIENTES DAS UNIDADES DE sAÚDÉ, vINcUI./Dos A sEcRElrÀRIÀ
UUNICIP.ú\L DE SAÚDE, conlolrnr espcii[icaçôi':': .c,ltid:is :i; ler';rro de Reícrência e demais exigências estabclêcidas
Deste !-iiiri e seus anext's. & Ediàl L,J P.eg:.) [baêDicir r1: C1i,/?021.

CúUSULÂ SEGUNDÁ. DAVINCULAÇÁ0 Ao EDITÁL
2.1. Estc iustrumento guaftb inteira conÍôrmi(àú com os '.,..:,ircs ú Pregào EbEônico para Registú & preços N!
O17 /2írZl e seus Anexos, Processo Àdministraüvo ae O7i i2121, L'» gttal é parte integrante e complemenbr; vincuhndo-se,
aindd, à proposà do FORNECEDOR REGISTRÂDO.

cliusuua rrncrlm - o.q vrcÊtcra oa,qte
3.1. A pies,:r:e Âtt rb Rcgisiro (lr irrccos terá vigôaci{ de 12 (dgzeJ mescs .l coilhr da ditl dc sua assi.natrra"
3.1.1. ApIls crrrnpridos os rcquisit.s .L :Lrbl:.i I{(L', 4h à ll.!-.str.r .ie Êr.^^ seÍi corsicierado documento vincuhtivo,
obrlgecirraL cot':r :ai-a.rte].isÍ:as dt ( ôI:lrlí)!t,isi.r ,.-,,'_ itrtl.:i!r loji'i ?l!i:i.- ti-ls :r.naicôes e-sEt eleciàs.

fl Áusrr1Â qUARTA - po pREco
4.1. No preço cooEaafu iá se eDconFâm computa&s toôs os impostos. hrifas, hetes e &mais êspêsas que, dittla
oo indi.ebnente tenham rehçâo com o obieto deste conFato, isentand) a CONTRATANTE de quaisquer ônus por
&spesas (bcorrentes.
4.2. cs prscos registrados e a inCiceçàô .ios resfecriv.,s FoF.lliCEDoRES REGI§TRÁDOS dâ Ara serão publicaôs lro Diário
Oficial de Conla§ do Esuldl & Marô Grossí»'l:i Diário Ofi.iâl Elehôni.c às À{unicípios ô Esrado & Mato crosso- AMM, Do
site wrvw.hnsâradaserra-mtgov. br.

qÁUs.!!+quTLT4=-DÁ BE!ÂçÀo DÁs EMPRE§AS BENEF,CIáBI4§ J.PBEço§.BE§I§IBADo§
S,1. O ÔRGAO GERSNCIÀDOR àd)liri r t)iritr.i Je todôs .rs 3rrs ,!Ê..is;i-ios.!\) .onu:ole e aamlniseaç:o da presente AtÀ
5.2. Ela JecoÍrellci3 das Jrrcl)osüs e lâllces êFresentldcs E ]](lnlr,Elallôt ltô aei-tame licitatório, ncam regist-âdo§, para
conia[!;õei h.i!li.lj. os precos urr;ú. rcs e r€soectiÍo§ aúr[Êc3airai.§ ci,:siÍrL-:-i.rs, lolrfrrrme atraixo:

CIIIESI//CHIE
st

1.800,00

P T1. T. S. / CPL
tL:

I

I
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P À,1 IS, / CPL
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7.1.
ad:]1

7.2. A r,.,iugec:io C") rell registro podelá sêi:
7.2.1. .i ,rd:Li,l do Próprio FoRNECEDoR fiEGlsTRÁDo- qn3irq. (r):r:r,i.rvirr est:i. impossiLllitado de cumprir as exigências da
Ata, :roi :,(t,JraAn.i:r dc aasos fr)fixiiiir, orr de :oac:r lI|âiol_:
7.2.2, Poi i:ri.ixliya ür ÓnCÃo CeRfructaDoR rl|:nCr,:
a) ú FtlRliCEDoR RSGISTR{DO ..ic ir-:ir.. :,:.r,rzri r :r'...r r:-Êisii1'!,. :rji r,lrótlse deste se tornar superior àquebs

,"3f :a3i1.s i-1c meÍcad..);
b) l] tüRNÊCED0R REGISTRADO p.rder qLialqu.r .onii,.,,r .b hci)iiüçao oü quaiificação téclica exigida no processo

l: a lit Í,,!_i ,1 '

c) por aazôeJ o. tiltercsse pítbltcc. ci.r.iciâmentc niott\.ádas !,lLt!:iic;íj,j
dl n ioFNÍ:cEDoR REclsrRADo.ãc r:'-:rrrnrir 1s ci1.:e:.a.i .r".o.!',-.ra3: lâ À; de Regisrr-o ê preços;

a\ â-\
r,\
.\,i
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7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO ter'á o seu regisi-o cilil.-:. . , i.:.jo:

â) descun:rflr' as coudiçõcs (à Âtr de Regis5 o .'e Pi cçq§:

b) nâcaccita,'rcduzirsersprÉ'Joslcgis!"drsl;,ririjrótase.i.,s..ic,r',3r'a i sullirio!-cs aos pÍaticados no mel-cado;

C) hcuver iazões dc illt Iesse públjco.

7.3.1. O ca:r{€bnlento ê regist.i), i];s hipóIeses p.evistas, arseÍlurrdos o r',Jot-aclitórlo e a amph &fesa, será formalizaô por
&sp3cho ô ÔRGÃo GERENCIADOR"
7.3'2. ü íORNÊCEDOI{ f,EGISTRAD0 podsri soiic:iir' o .ii-.-iir]..r!.i .L s,ru regisro de preço na ocorÉncia & âto
supeii errienl€ q(le venha coDproseter J perleita exccuç:tc ..rn$ah!:ll i.iecolr--ntes de caso forhrito ou & força maior
&vicilir,et, ;t !ün:piovl&s.
7.4. EÍí quahuer das hipóteses a€ima, conctuído o processo, o ÓR&{O GERENCIA"DOR fará o &üfu apostihmento na
Ab & RegisEo & Itêços ê informará aos proponentes a ncva orêm & registrG

I
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VIII) a irâdimp!ência da Conbatrda, indeliendeot?nienie dc fan!cnrso do prazc estipuhÔ na alínea anterioi em
quaisquer <!cs casos, observaà) o intelesse dâ ConfaDrste e a coE.L:sâo &§ procedimentos adminisEatiyos
pertinentes, poderá implicar a inrediata .escisão [nitrtera! àste Contsnüo, com a aplicação das penalida&s cabívêis;
IX) ocorri(h â r--scisão pelc motivo relrocitado, a Contal.rr:rr- p,rdeú contratar o remanescente mediante dispensa ê
licihção, com fíkro ío art. 24, Xl, dâ Lei Fe&ral oe E',6t ''lj observada â ordêm de chssificação & licitaÉo e as
mesmas condiçôes oferêcidas peh ConEatada, ou â!',.. .:rôa Ínedida hgal para prestação ôs seryiços ora
conFaEIôs;
X) quando aplicadas as mulhs plevisbs, medlanie reguiir pr0ce:;sc aúniÍis&-etiva, púderão ehs serem compensadas
pekr Deparhmento Financeiro da ConFat3rite, pcr- o.asi.ic cir p,tÀa;Írrnts CL.:i r?brês &údos, nos termos ôs arb. 368
a 380, da Lei na 10.406/2002 (Código Civilj;
,(l) na tmpossibilidade & comp(,nsa.ão, no! :,:i ril.s rrr .::r-.i-,3 ai-r:L...ii'r)d, lne-{istindo pagamento vincenô a ser
rêallzaô peh Co rahnte, ou, ainda, sendo esté insuli.icitÊ para pcssibiülâr a compensaÉo & yabres, a Contratada
seé coÍiÍlcÊd.l a recolher aos cofres ô Er-árlo a irapcr-tsinci1 remânesc?ntê das Etdtas aplicadas, no prazo miáximo &
10 (de?) dia§. .onrê(h da data , :'ecebirEento, peh Contrilca do .orlurnic4à fqrmal da &cisão &finitiva & aplicaÉo
da pen;iiàde, s,-.n pr€!,J;zo das denais sascrier !r!::ris .alti1,--ls,
XII) As sz.tcôes acilna desc!'ihs poderãq ser ?rlicad2s tr.r.'r-5ri :.ne!rte, ou 1âo, ê acordo com a grayidade da infi.ação;
XIID C .,€hÍ ln:ixiino das tnulEs Dào porbrá ex:eder, cur:vh51.âr4ei1tÉ, a 1O7o (dez por cento) ô yabrda cotlü.aàçãoi
XI!-] lie:rhr;rtra gaúe será responsável peDinte a o'rta :;e!,. ?L":§9s c.asifrnaúrs por moüvo de força maior ou caso
fortuiro.
XVI Â l|l itr, âoli€ada após .eguhr pmcesso êdmit'risEatjvo, {bverá cei }'ecolhida no prazo máximo & 10 (&z) dias, ou
ainda, qlrando íor o caso, será cobrâ(à ;udi(iâlrr:8liG.
XV-I, Âs saí{oes preüsEs rresE LLÀLjsULA são aurônop:2s I r âpi;rairo Àr uiiia nio €xcfui a dê ouü:a e nem impeê a
sobrep,rstcàc de oufas sançóes previstrs nâ Lei F:dei?l :i! 8,666,r93, l:om snas alteraçõ€s.
XVII) As penaiidad€s serào apiicadas, garanddo sempre o exercíc;ü do cireito ce defesa, após trotificaçâo en&reçada à
CoÍrtrabà, asseguran&-lhe o prazo de 05 {cincô-) dias úteis pâIa inarifestlção e posterior decisão da Áutorida&
Superrol nr,s ceiraos da lei.

\t§
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Rubrica:-

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N' 027 /2O2r - O24
PRIGÃO PRESENCIAL N9 OL7 /ZOZL- REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 079l2021
VALIDADE: 12 (DOZEi lvlESES

Aos dezoito diãs do mês de Maio do ano d.c 2021, O MUNI cÍPlO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nq 2.351-N- 2s Piso- ld. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne. 03-788.?39 /0007-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ÂLBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da

Cédula de ldenüdade 03913902 - SSP/M'I c CPF/MF ne 432.285.3-41-20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denomirlado simplesmente ORGAO CERENCLADOR e a empresa TE€H MED

DISTRIBUIDORÁ DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, inscrita no CNP, sob o na

2g.740.750 /OoO1-13, com sede na Quadra 110, Conjunto B, Lote 28, Parque da Barragem Setor 10, Águas Lindas
de Goiás - ÇO, CEP:72.925-144 - Fore: (61) 99610-0070, e-mail: techmeddistribuidora@gmâil.com, neste ato,

representâdo pela Srê. Luzia do Socorro Costâ silva, brasileira, representante legal, portador da Cédula de
identidade RG n': 972.436-SSP/PI , inscritâ no CPF/MF sob o ns 320.030.803-68, denominâda simplesmenê
FORNECEDoR REGISTRAD0, resolvem na forma da pêla Lei Federal ne 1O.5ZO/2O02, Decreto Municipal nq

25Bl2OO3, e, subsidiariâmente, pela Lei Federal D' 8.666iL993, e alterações posteriores, firmar a presente AfA
DE RIGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da
Serra, que emitiu seu parecer', couforme o parágrafo único do aúigo 38, da Lei ne 8.666/93, e ainda mêdiante as

cláusulas e condições seguintes.

cúUsULÂ PRIMEIRÂ - DO OBIETO
1.1. Á prcsente Ata tenl po. olrieto o R-EGISTRo DE PREÇoS, para futur? c cvcntual AQUISIçÁO DE IiíEDICÂMENTOS,
PARA UTILIZAçÂO NO ÂTENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNTDADES DE SAÚDE, VINCULADOS Á SECRETÁRrÁ

MUNICIPAL DE SÁÚDE, conforme especiticações contidas no TeImo dc Referência e demais exigências
estabelecidas oestc Edital c s!-us anexos, do Edital do Prcgâo Eletrônico n! 017/2021.

cúUsUIÁ SEGUNDA - DA VINCUIÁCÂO AO EDITÂL
2.1. Este instrumento guarda intcira conformiciade com os teÍrtros do Pregão Eletrônico para Registro de Preços I{l
OlT lZOZl e seus Anexos, Processo Administrativo.te O79 /202l, do qual é parte integrante e complemertat vinculando-
se, ainda, à proposta do FORNECED0R REGISTRADo.

cúUsUIÁ TERCEIRÂ - DA vIGÊNcIÂ DA ATA

3.L A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3,1,1. Após cumpridos os l'equisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento vinculativo,
obrigacional, com características de compromisso para flrtur. contratação nas co:-tdiçôes estâbelecidas.

cúUsUIÂ oUARTA - Do PRECO
4.1. No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, târifat fretes e demais despesas que, dlreta
ou ildiretâmente teEhan relaçâo com o obieto deste contrato, isentândo a CONTRÂIANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados c a itrdicação dos rcspechvos FORNECEDORES REGISTRÁDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estadcr rlc Mato Grosso-TCE, Diirio oficial Eletrônico dos MuDicípios do Estado de Mato Grosso- AMM, no
site B4g!4lallgêradaserraJtrLgaL-b-L

cúusulA eutNTA - DA RELAcÃo DAs EMpREsAs BENEFIctÁRIAs E pREcos REGtsrRÁDos
5.1. O ÓRGÃo cERENclÁDOR adotará a prática dc todos os atos rccessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. Em decorêlcia das propostas e lances apresentados e homo]ogados no certame licitatório, ficam registmdos, para
contratâçôes [uturas, os preços uniLários c rcspacl.ivos fornccedores c]assjficados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADo(S) POR ITEM(N§)

ITEM UN ID tq^RCÀ/
f.ÀBR]CANTE

i.,\l0RuNrt

136 FEIfIÀNILA, CITRATO, O,O5 MG/ML, SOLUÇÃO INIETÁVEL. ÂMPOLA 10 ML U\ sr.000 HIPOLABOR/
H IPOLABOR

t1,92

CúUSULA sExTA - Do CoNTRoLE E DÂs ÂLTERACÔES DE PREcos
ó.1. Conformc o Decreto Fcde.al t 789212013, duÉnte a vigênlia da ar.a, os preços regist?dos poderão ser retistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de tãto que cleve o custo dos produtos o'u bens

\
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registrados, cabendo ao órgâo gerenciador promover as negociações iunto aos fomecedores, observadas as disposições
conüdas nâ
6.2. Quando o preço registrado fornar-se supêrior ao preço pradcado lo mercado por motivo superveniente, o órgâo
gercnciador côn!.ocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedorcs que não aceitarcm reduzir seus picços aos valores praücados pclo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade-
6,L Â ordem de classificação dos fornecedores que accitarem leduzir seus preços ãos valores de mercado observará a
classifi caçâo original.
6'5' Quando o preço de nrcrcado tornar-se superlor aos pl'cços registrados e o íorneccdor não puder cumprir o compromisso,
o óryão gerelciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pcdido de fornecimento, e sem

aplicação da penalidade sc confirmada a veracidade dos utotivos e comPmvantes apresentado§;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de neEociação.

6.6. Não havendo êxiro nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogâçâo da ata de regisEo de preços,

adotando as medidas cabiveis parâ obtenção da contratação mais vantaiosa.

67. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de ernpenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iustiffcad\ã
aceiúvel;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.& O câncelâmento de registlos rras hipótescs prcvistas acima, scrá formalizado por despacho do órgão gerenciadol
assegurado o contraditório e a anlpla defesa.
6.9. O cancelamento do regish'o de preços poderá ocon'cr por fàto supervenicnte, decorrente de caso fortuito ou força maioD

que preiudique o cumprimcnto da ata, devidamentc conrprorados c iu§tiÍicados:
â) por razão de interesse púhlico;
b) a pedido do fornccedor.

6.10. A revisão será preccdida de pesquisa pÍévia no mcrcado ío.necedoc banco de dados, Índices ou tabela§ oficiais e/ou
outros meios disponiveis para le\.antamento das condições de nlel cado, envoh,endo todos os elemeEtos pâra fins de graduar a
justa remuncrâção do serviço ou Íornecimcnto e no embasamento dâ dccisão de deferir ou rcicitar o pedido.

A11. O órgao Cerenciador deverá decidir sobre a reüsào dos preços ou cancelamento do preço registlado no prazo máximo

de 15 [quin7,e) dias úteis, salvo motivo de força n]aio[ def idamente iustificado no processo.

6.11,1. O prazo para alálise e julgamento de evettrial pedido de revisão de preços, serão contados da data do protocolo e

entrega cómpleta da documentaÇão comprobarória pela contratade. Até a decisão finai da Administração Municipal, o

fomeaimento do obieto solicitado pela áreà requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em ü8or.

6.11.2. A recusa injustificada da beneliciária da ata, em fornecedor os produtos solicitâdos dentro do prazo estabelecido no

edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente cstabelecidas.

6.12. Á Administração, reconhecendo o desequilíbrio econônri€o íinanceiro, procederá à revisâo dos valores pactuados.

6.13. Na hipótese àa beneficiária rão efetuar a adcquaÇão <los prcços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, â seu critério
poderá cancela4 total ou parcialmente, a Ata de Regi§tro de Precos
O.fL O órgao Gerenciador podeÉ, desde que seia conveniente aos inEresses dâ administraÉo, cancelar, total ou
pârTialmente, a Âtâ de Registro de Preços, sem que com isso, a bereficiária tenha direito a interpor rrecursos, ou e
indenizaçôes.
615. As elteraçóes decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios

cúus:ulÁ sÉTÍMÁ pA REvocÁçÂo Ê Do CANCEIÁMENTo Do REclsrRo DE PRECoS

7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá ter o seu regisrro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo

administrativo especifico, assegurado o contmditório e a anlpla delesa.
7.2. A revogãçà(, d(, seu regirtr,) poLlerá ser:

7.2.1, A pedido do próprio FORNECEDOR RECISTRADO, quando conprovâr estar impossibilitado de cumprir as exigências

da Ah, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2, PoÍ inicia]iva do óRGÃo GERENCIADOR, quaÍd(,:
a) o FORNECEDOR REGISTRÁDO nâo aceirar reduzjr o preço regjs&ado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticâdos no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRÁDO perder qualquer condição de habilitação ou qualilicação técnica exi8ida no processo

licitatório;
c) por razões de intercsse público, devidamente nrotrvadas e justificadas;

d) o FoRNECEDOR REGISTRÁDo não cumprir as obÍigaçôes dcco.rentcs da Atâ de RegisÚo de Prcços;

e) o FORNECÊDOR REGISTRÂDO não cornpJ|cccl ou sc re.usar a rctiÉ4 no prâzo estabelecido, as solicitaçôes
dêcorrentes dâ Ata de Registro de Preços;

s
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O caracterizada qualquer hipótese de inevecução total ou parcial das coüdições estabelecidas lla Atâ de Registro de Preços
ou nas solicitaçõcs dela decol-rentes.

7.3. O fORNECEDOR REGISTRÁDO tcrá o seu registro cancclado quando:
a) descumprir as condições da Ata de RegistÍo de Preços;

b) não aceitar reduzir seus preços rêgistrados lra hipótese rie sc inrnarem superiores aos praücados no mercado;
cJ houver riazões de interesse público.

7.3.1- O câncelâmento de registro, nJs hipóteses prelistas, .sse8urados o contraditório e a ampla defesa, será íormalizado por
despacho do óRcÂo GERENctADoR.
7,3.2. O FORNECEDOR REGI§TRÁDO poderá solicitar o cancelrmento do seu registro de preço Da ocorrência de iato
superveniente que venha comprometer a perfcita execuçào contratual, decorrentes de caso fortuito.ou de força rnaior
devidamente comprovados.
7.,L Em qualquer das hipóteses âcima, concluído o processo, o ÓRGÃO GenSNClÂDOR fâú o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e inforrnaÉ aos proponentes a nora ordem de regisno.

CúUSUIJI. oITAvA - DA DIVIJLCÁCÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. Á prescnte Ata será divulgada no portâl da internet E'lqv-tangarodaseüa.mlgov.b|

cúUsULÂ NoNA - DAS OBRIGAçÕES DO óRGÀO GERENGIADOR

9.1. São obrigaçõcs do ótgão gerenciador:
9.1.1. Gere[ciar a Ata de Registro de Prcços;
9.1-2. Prestar, por Ineio de seu representante, as inÍbnnaçôes recessárias, ben.t como atestar as Notas Fiscais oriundas das

obrigações confi"idas;
9.L3. Emitir pareceres sobre itos relati!'os à execução da atâ, em especial, quanto âo acompanhamento e fiscalização dos

produtos, à exigência de condiçôes estabelecidas nô Ediial e à proposta de aplicação de sanções;

b.14. Assegurar-se do tiel cumprimenio das condições estabelecidxs râ ata. no insmrmento convocatório e seus:mexos;

9,1.5. Efetuâr os prgamentos deüdos na§ condiç.iÊs estabclecidas nos respectivos Edit l e Àta;

9.1.6. A-ssegurar-se de que os preços contratndos são os nrais varldjosus pam a Administração, por meio de estudg

comparativo dos preços pEticados pelo mercado;
9.1.7, Conduzir os procedimcntos relativos a evontuais rcnegociaçôcs dos pÍeços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

9.1.8. Fiscalizar o cumpr,mcDto das,obrigaçõcs assumida§ pcla Fornecedora Registrada;

9.1.9. A fiscalização exercidJ pelo Órgão Gcrcnciarlor não sxcluiú ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Regists-ado

pela completa e perfeitâ oiecuçào da Ata de Regi§tro de Prcços.

cúusuLA pÉcrMA - DÂs oBRIGACÕEs Do FoRNECEpoR REGISTRADo
10.1. Constituen abrigações do FORNECEDOR REGISTRÂDO, rlentre otltras inereDtes ou decorrentes da presente

Contrâtação:
1O.l-1. Providenciar todos os Iecursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do obieto contratado, devêndo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com matedais, insumos, mão de obrâ, fi?teq embelagêtr§,

seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO.

10.1.2 l-ornecer os medicamcltos, ohieLo da prescntc licir,açio solicitâdos, em estritâ conformidade conr as disposiçôes

e especificações do ediral da licitaçJo, de acordo com o termo Ce referência, proposta de preços apresentada.

10,1.3. Etctuar a cntregâ dos n.ledicamentos, nos prazos c nas quantidadcs estipuladas na rcqtlisição de fornecimento e

nâ Nota de Emlenho, com especificaçâo e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se

com exclusividadc por ürdas as despesas rclativas à entrega, dc acordo com as demais condições estipuladas no Edital
10.1.4. proceder à enFega do obieto do edital, conr os deyeres e garantias constantes nos Ánexos I, do Edital;

10.1.5. Comunicar à Secrctaria rcquisitânte dos rt1edicamentijs, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os

motivos que impossibilitem o seu ctlmprimento.
10.L6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos inedicaIxentos, assumindo todas as obrigações de natureza Rscal,

comercial, trabalhista e prevrdenciál'ia, incluindo scguro contia riscos dc acidelites do trabalho, com rclaçâo ao pessoal

designado, resultante do lornecimetrto do objeto desta licitaçào.
10.1.7. Fornecer mcdicamentos dc qualidade, respcitaldo as discriminações contidas no Termo de Referência, sem

defeitos ou avarias, devidâmente acondicionado em embalagens âpropriada, e em peúeitas condições dê

armazenânlento e uso, que proteiam de i[tempéries, de forma que garanta a sua integridade e não seiam dâniÍicados
durante as operações de transpoÍte, carga e descarga, conforme cleteÍmi[â a Legislaçâo vigente, sob pena de não
recebimento dos n]esmos.
10,1.8, Garântir a qualidade dos lneclicâmentos tbruecidos conr prometendo- se a reparar, corrigiú removêr, reconstruir,
ou substituiE, às suas expens!s, no total ou em paüe. os Dredicamentos que não atendam o padrào de qualidade exigido,

§
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ou em que sc vcrificarem det'eitos ou incorreções, rcsultantes do fomecimento, contâdos da notificação que lhe for
entre8ue oficialmente.
1O.r-9. Manter, durante a vigência da ata e/ou cotrtrato, âs condiçôes de habilitaÉo exig:das no Edltal;
10,1.10, Comunicarao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do conhato;
10,1.11. Atender aos chanrados do CONTRÁTANTE, visi::rdc efetuar reparos em eventuais erros cometidos na

execução do obieto do contrato;
10.1.12. Não subcontratar o obieto da presênte licitâção, sem o consentimento pÉüo do contratante, o qual,
caso haia, seÉ dado por escrito:
10,1.13. Promover por sua conta, atrãvés de seguros, a cot ertura dos riscos a que se julgar exPosta em vista
das rcsponsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1.14. Acatar a fiscalizaçilo do objeto contratado, reaiizad.r pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imcdiatamente;
10.1.15. Responde4 iÍrdependentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRAf,ANTE, ou
ainda a tercciros, na cxccução do fornccimcnto objeto da licitação, nào sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato dc havcr fiscalizacão ou aconrpar l'ramento pelo CONTRATÁNTE, conformc disposto no ârL
70, da Lei nq 8.666/93;
10.1.16. Credenciar junto ao Munict)io de Tangará da Ser' .-lúT tuncionádo(s) que atenderá(ão) às solicitaçôes dos

medicamentos obieto do pregão,.lisponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
pârâ âtender às requisiçõcs:
10.4.1.17. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

cúusurÁ pÉclMÁ pRlMElRÀ - pAs coNDtcôEs DE FoRNEciMENTo. Dos LocÂIs E PRÁzo DE ENTREGA

11,1. O objeto desta licitação refere'sc a uma cstinrativâ de utiliTação dos prcdutos, a serem aplicadas durante 12 [doze)
meses; assint, não poderão ser executados enr uma única parcêla, deqendo haver execuçôes paÍciais, de forma a atendêr as

quantrdêdes cstipulãdas nos pcdidos parciais/requtiiçô.s crr,iridas Felc Orgão soiicitantc.
11.2. A licitJntc vencedora deverá fornccer o cbjeto eÍr cstriti :onfo.rn,dade com di5posicões e especificaçôes do edital da

licitação, de âcordo con1 o Ternlo de Rlfcrência c à ptoposta ile Í1icços aprest'ntadà.
11.3. Para fornecimento dos medicamentos, regisrrados ra ARP.Ata de Registros de PÍeços, que deveÉ estar
devidamente assinada e put licada, nos termos legais. :ará cclcbrado c Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorização de Fornecimellto cspccífico a critéÍio da Ádmi ish acão.

11.4. A empresa vencedora deverá enregar os medicarnentos mêdiante Nota de Empenho e requisição do compraq pelo
período de 12 (doze] meses, contados da data dc assinatura da Ata dc Registro de Prcços;

1L5. Á entÍega dos medicâmetrtos, será de forma parcelada, ru rnedida da necessidade, a Secretaria de Saúde, au'avés de

servidores previamente ?utorizado-<, farào as solicitâções dos t)rcdutos iuntô à !-ontratadâ. nrediante formulário proprio de

Ordem de Fornecimento/!)rpelrho. emitido peio eDcarregado ;esponsável.
11.6. A contratada deverá efetual-ã e!rtlega dos medicamentos, impreterivelmente, na quanüdade totâl solicitada no prazo
máximo de 10 (dezl dias, contados do recebimento da rec,,risiçãc c Írota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogação desre, rlevidarrrente iusiificado pelo licitante/cortr:rtedo e ccntado pela ADMINISTR çÃO MUNICIPAL
11,6.1. Caso não scla cfctivada a entrcgá dcrho do prazo pl.c1,i!to, a emDrcsa classificada cm segundo lugar será convocada
para o fomecimento do (,3jetd.

11.7. Os m.dicamentos soli.itado!: rlcvcr'ão sct' c'rtre--r:s n:r CAF - CENTRAL DE ÁBÁSTECIMENTO FARMACEUTICO,

localizado nâ 
^\'. 

Brasil n! 2.351-)'1, Jardim Europâ, cu crrfr'o locai dctenninado pela Administração, na presença do
enúârregado do Setot em coDformidade com § B', do a'tigo 15, da l,ei 8.66Ç193, em dia e horário comercial, onde a mesma

terá o prazo dc até 03 (três) úteis dias para aceitar os materiais.
11,8, A COiiTRÁTAD.A devctá clctuar a entfesa dos niedicarrcrttôs, inlprelerirclmênte, na qua[tidade total solicitada,
descrita rlo empcrho.
11.9. Todc o medicamen,.o fornecido deverá estar aaciidiaionêr13 en: errrbalageas apropriada, ê em perleitas condições de
arÍnazenâmcnto e trso, dc forma que garântâ â sua integridadc c nâo sejam danif-icados durante as operações de transporte,
carga e descarga, conibrrle determina a Legislâçào vigente, podendo, os medicamentos serem devolvidos sem quaisquer
ônus âo municipio, caso as cxigências nào selam atendidas,
11.10. Os medicamêDros otertados, deverào aprese[tai regisrro na AN'y lsA/Ministério da Saúde; assim como certificado
do INMmRO, quando for.o caso:
1r-1&1. Nô ato d3 entrega, os medicamentos a serern fornecidos, deverão possuir Rseistl.o no Mltri*érlo da SãúdaiiiFÉ
sêÉ coaferido pslo Íesponsável da CÂF- CENTRAL DE ABAS IeCIMENTO fÁRMÀCÊUTlCo.
1L10.1. Os medicamentos que não possuírem os referidos registros elou cerdôcados não seÉo recêbiÍfus - r
Gmpttsa seÉ desclassificada parÀ o respêctivo item, sendo convocada a s€gu[da colocada.
11,1O2. A empresa é responsável por certificar-se que a nrarca registrada etE suâ proposta atende 'as êspGcifiÍrgQcl
do êditâI Os ltedicamentos em desâcordo, não serâo recebidos pelo CA-f - CENTRÁI, DE ÂBÂSTECIII@
FÂf,,UÂCÊUTICO.

§
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11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e bulas. 
^s 

embslagens pdmárias e secundárias dos medicamentos
devem ostentar a fiase 'PROIBIDÁ VENDA AO COMÉRCIO'I confol'rne RDC na 71/09 da ANVISA e Portâria GM/MS
241,+/7998.
11.12. Á fi'ase "EMBAUIGEM HOSPITÂLÂR" é exigida ntrs alni;aiagens secundárias. ou conforme o artigo 8e, § 6e da RDC ne
71/09 da ANVI§A, é pernritido incluir as demais intbrnraçôes prcvistas parâ a embalagem secrrndária na embalagem
primâ'ia, dêsdê que não prejudiquem a legibilidade das inlL, li ,,i,::,. obrigatórias
11,13. Os nrcdicamentos dcvcrão ser e[trcgucs separzdos po]-iotes, dâta de validade e fabricante, comÊeus respectivos
impressos na rota fiscal.
11.14. O prazo de validade dos medicamclrtos, quânCo ila cn!.ega pelo fornecêCor à unidade contratante, deveú ser dc no
mínimo, 01 (um) ano. Os casos cxcepciolrais serâo analisadcs :iÊís aíiso p.,J', iJ;
11.1§ A contratada deverá sê responsabilizar pele qu?liCãie dos n-.:C:carnentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências técnicas, assim como pela adcquação do mesmo às e):igências cio Termo de rcferência e e do Edilal
11,16 Os medicamentos deverâo estâr de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidof, especialmente no
tocante aos úcios de qualidade ou quantidade qrc os tornem idpróprios ou inâdequados ao uso a que se destiram ou lhes
diminuam o valot conforn)e diploma legal.
11.17. A rcsporrsabilidÂdc pclo recebimcnto dos medicâme tos sclicitâdôs ficaiá acargodo responsável da CAJ - CENTRÁL
DE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO, designâdo peli Secretaria Municipal de SaÍrde. que deverá proceder à avaliação de
desempe[ho e âresto dâ nota fisca].
11.1& No ato da entrega, os medicamentos serão aBalisãdos em suâ totalidade, se[do quê aquele(s) que nâo
satisfÀzer(em) à especiÍicação exigida ser(âo) devolvido(s), à contratada
11.19. Verificada alguma talha no tbrnecimento, a Contrar:ada ilbfiga-se â repalar, coüigir, removet reconstruit ou subsüu.rit;
os produtos enkegues e nio rceitcs pelo Contr3taEie, en': fJnçã, ia existência de irregularidades, incorreçõet resultântes do
fornecimento, contados da noüficação que lhe for entregue oficialmente, scm ônus adiçional parâ a Contratante, sem o
que será convocada a segunda classrficada, senr prejuÍzo da aplicação das sançôes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e atttgos 20 c 56 a B0 do Cúdigo dc [Jefesa do Corlsumialor.
11.20. O recebimento c a aceitaçio do obicto deste pn'gio. estàr corl{licicnadcs ao cnquadramento nas especificações do
obreto, descritas restc Têrmo Je Rcíerêlrcra anoio l, c scrá obser,/ado no qire coubet as disposiçôes da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteÉçôrs
11.21, 9urante c prâzo de validade dâ Ata de Regisuo dc Preço, a CONTRATANTE nâo será obrigada a firmar as contratações
que dela podêrá adviÍ facrlltando-sc a realização dc licltaçào espl.cífica parâ a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecirrrento em igu31,1: ê de.ondj(ôes.
11-22. O município reserva-se o direito de avaliaS, a qualquêr momento, a qualidade dos medicamentos fomecidos pela
licitante veocedora, â fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Áta, pode[do, quando necessiiÍio, soliciter
doormentos c-omprobatórios para fins de verilicâçáo.

cúU§Ut.A DÉCIMÂ SEGUNDA - DAs CONDIÇÕES DÊ RECIJBIMENTO DO OBJETo
12,1. O obleto da preseDre licitação, será recebido pela Seçretaiia Municipal de Administraçào, através do Encaregado do
Álmoxarifado Central do município, mediarte Termo de Constatação e Recebimento dos produtot o qual deverá atestar
seu t€cebimento.
12.1.1. O obieto será recebido da seguinte íorma:
a) Provisoriamcntc, no ato da entreg{r por Servidor, ou Contissãc, .ruc procealeÉ a conferê[cia de sua conformidade com as

especificaçôes, caso nào haja qu:rlquer impropriedade explíciti, sêrá aceito esse recebimenro;
b) Definitivamerlte, em ató 03 (três) dias úteis, após o rccl'bilrÊnto pr"o./isóno, mediantc, "at9sto" na nota fiscal/fahrre,

depois de compr-ovada a adequaçãc aos tcrmos .o|rtr.tuais j ai:.ição Cc dire:to f,o pagamento.

12.2, O recebimento c a aceitaçào dc obieto deste ]icitiçào,.stâc conúi.ionados ao enquadEmento nas especiÊcações do
obieto, descritas no Termo de Referência {Ane!.o II) e obedecerão ao disposto no Art, 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei
rl"q 8.666/93, no que lhes íor aiT licár el.
12.3. O luunicipio Íeserl,':l pã!'a si c direito de recrlsar os prôCutcs fsrneciCes ,-I]i desacordo com o edital, devendo estes ser
substituidos ou complementâdos. às expensas dà C()NTF-lTâDÂ, sem o,re isto lhc agregue di.eito ao recebimento de
adicionais
12,4. O recebituento definitivo dos prodntos, obieto do Edital, nào exclui a responsabilidade do FOR.IIECEDOR REGISTRÁI)O
quanto aos vicios ocultos, ou seia, só manifestados quando d:: s,:a norma! utilização pela Secretaria requisitante, nos termos
do Código de Defesa do C,)nsumidor tLei nc 8-{)7tl/901;
12.5. 

^ 
contratante indicará servidor responsável, designari'r oara esse Íim quê, anotará êm registro próprio todas as

ocorrências reiacionadxs cúm a exec'.!çãô do i)bjeto dete.minr:iriJ ü que li)r iecêssário à regularização das faltas ou defeitos
obserrrad os-

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA FoRMA DE PAGAItÍENTo
13.1, Pelo ío.necimeoto dcs proriutos, quando dcvidrr.:,rie ex.eutados c entregucs, pagará a CONTRÁTANTE à
CONTRÂTADÁ o ,,alor corrsürrtc ail sria propost: cún:er:ia-, tr;:: ::laiq,.rci o:,u: ol acréscimo;
13,2. Os pagamentos serão efetuados âpós a apresentaçâo da respecti Nota Fiscal/Fatura, deúdamente ât€stada
poÍ servidor responsável da CONTRT{TANTE, acompanhada da certidão nêgativa de débitos relaüvos aos U'ibutos
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federals e à divida atira da uniâo e Contribuiçôês Prevideociárias (PGFN/INSS), ceftificado de regularidade de
situação iunto ao FCTS € certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), oo prazo de até 30 [trinta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo.
13.2.1. 0s pagamentos serào c.edirirdos em fav(,r da Contr :iâc:r, l) ii ineio de depósito Bancáío em conta corrente indicada
na propostar contcndo o nomc do banco, âgôrcia, lo.aiid:(ie -'r,jrnero th conta correntc cm que deverá ser efetivado o
credito.
13.3. Na ocorrência de reieição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o Drazo estipulâdo Do sübitem
arterior passará a ser contado a partir da data da su:i reaprcscntâEãâ.
13.4. A ContraEda deverá, obrigatorianrente, €mitir }jsta FiscJ,/F35v6 ccrn C\P, idêntico ao aprcseDtado para fins de
habilitaÉo no certame e coi§equentemetrte !âtrçado i:o instiurnellto conlrataal.

cúusulA DÉclMA ouARrÁ - DA FIscALIzÂcÀo E GERENCTAMENTo pA coNTRATACÃo
14.1, Â Íiscâ!izaçào da ccntratâção Cecorreote do ed!tal, câl,erá respecti.,'ar-:eDte à Secretaria Municipal de Administrâçâo e

demais SccFetãrias rccuisitantas, que determinêÍá o q,le fcr rccossário peaa acg lar-izar faltas ôu defeitos, oos termos do arL
67 daLeine 8,666193 e, na sua falta ou impedimento, pelc seu substituto iegal.
14.2, Para fiscalização dos produtos fornecidos pcla CCrr"T\,iTADA, serão Cesignados servidorcs de cadâ SecÍetaria,
ordenadora da despesa, tbrmalmer)te nomeados para ess-' frin, couÍomre segue:

03) Secretâria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquin, Suflentc: Jéssica Nunes da Costa;

14,2.1. Competirá aos responsáve:s pêla fiscalizaç:c il.rümlirlrhal o forneljln]ent3 dos serviços, inclusive observância às
quanídades márimas a serem adquiridas, rejeitar ôs p.oClirs ern des:cc:dr .om as especiÍicações do editai, bem cômo,
dirimir as dúvrdas que surgirem no dccon'er do fornc.ir!icnao, d:iDdo ciôn.ia de tudo ao licitante adrudicado, conforme art 67
da Lei n. 8.666,/93.
14.3. Fica rcscrvado à fiscalização, o direito e a :rutoridade i-r:rr:r resohrcr todo e qualquer caso singular, omisso ou dwidoso
não prcüsto no edital e tudo o l)lâis (iue se rclauionc'corn o c'b1cio licita,:lo desdc que não acan'cte ônus para o MunicÍpio ou
modifi cação na contratação.
14.4. Às decisõr's quc ultrapassarem a competência do fis.::l rlo ldunicípio, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contratada, à autoridad. adninistrativa imcdiatamen,,tr supci;oi ao fiscal, erc tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.5. Â Contratada d€\,er-á aceita[ antecipadamenle tccios cs n]étodos de inslleção, verificação e controle a serem adotados
pelâ fiscalização, obrigardo-se a forrecer-lhe todos os dados, ele:nenLos, explicaçôes, csclarccimentos, soluções e
clmunicaçôes de que estâ necessit3r e que forem iuiga.ics !]e.assá.ics ai ruÍnprimento do obieto da presente licitação.
14,6 A existênciâ e a atuação da fiscâlizâção em nada re.trirqen 3 respoisabilidade ílnica, integral e exclusi\'â do fornecedor
contratado, no que co[ceme ao objeto dâ respectiva coDtrnt:iç:lr às implic]çi]es próximas e remotas perante o Município ou
perante terceiros, do nlesmo nrodo que a ocolrêlrcia de irregularidâoe clecorrentes da execução contratual não implica em
correspolsabilidade do Mu:licipio uu de seus prêposics, dercirdo, aind:r, o f'ornecedor, sem prejuízo das penalidades
pnevistas, proceder ao ressarcimenfo inledjato dos preiurzos .ipu j'irCcs e i*putardos às fulhas em suas atividades.

CúUSULÂ DÉCIMÁ oUINTÁ - DÁS PENÂLIDADES
15,r. Quem, convocado dertro d0 prazo de r,aiidadc oa sua fr! uposta, dcrxar de cnt.cgar ou apresentar documentâção falsa
êxigida para o certarne, ensejar ú retardamelto da exejuçào íe seu objeto, lrào manüver a proposta, falhar ou fraudar na
execuçâo do contÍato. comportàr-se dc nrodo inidônco ou ;;rr:':er fra,-rde 5s.ai, ficará impedido dc licitar e conÍatar com a
Adminisrração Púbiica c, será descred.nciado |ro sisteF]ã iic ,:dciastranrcriJ de ôr-necedor É:itadual, pelo prazo dc aé 05
(cinco) anos, sc r prejuízo das muitas previstas no cdital e n3 -'.11tlãto e Cas demais cominâçôes legais.
15.2. A Admiristraçào poder'á ainda, gârantida a pijvia dcrcsa ia Ccnheta.là, que dc\rerá ser apresentâda no prazo de OS

(cinco) dias úteis a contar da sua |lotificação. sem p|eiLiizo (i:i: r-ejÍorrsacil:(iiides penal e civil, aplicaD as seguintes sânções:
I) advertê[cia por r'scrito scmpre que rcrificadas pequcnas faii:as corrigiveis;
ID multa de O,5o/o (zero virgula cinco por cento) p.. diâ Delo atraso iniirstificado no fomecimento, sobre o ralor da
contEtâçào em atiâso;
IID multa coEpensatória/indenizatória de syo (ci[co por cento] pelo nio ti)rnecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valor rell1ânesce:lte do conirafoi
IV) Eulla dê O5olo (zero vírgula cinco por ceirto) por dia. pelo dêscumpriEento dê qualquer cláusula ou obrigaÉo
pEvista uo Edita.l e nâo discriminado nos incisos ânteliot'es, sobre o i?lor da contrataÉo em descumpriEentq
contâda da coEunicação da contrataDte (via internet, correl3 ou outro), até cessar a inadimplêncla;
V) suspensão têmporária de participar de licitação e inrpedimento de contratar com a PrefeltuÍa Municipat de
Tan8ará da ser.a-MT, pelo prâzo de até 02 (dois) ânos;
vl) declaraçâo de lnidoneidade pam licii-âr e contrâtar c('u a .l-drninistração Pública enquanto perdurarem 06
motivos dete:-rninantes da puniçâo ou até que se;a prorcvida â reabilitaçâo, na forma da Lei, peraDte a púpria
autoridâde que aplicou a penalidade.
VlÍ) âpós o zOe (vigésimol dia de inadimplênci?, a Aílmi 'r;str?çâo terá direito de recusar a execuqão da contÍetaÉo,
de acordo conr sua conveníência e oportunidâde, cornuriciIrdo à adiudrcaÉria a perda de interesse no recêbitnento

§



ESTADO DE MÂTO GROSSO
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RrbÍi(n:-

da nota Íiscat/fatura para pagamento do obieto do Editat, sern preiuízo da aplicâçâo das penalidades previstas nêste
Instrumento.
Vllt) a inadimplência da Contmtada, independentemê[te ic transcurso do prâzo estipulâdo [a allnea anterior, em
quâisquer dos câsos, observado o interesse Ca CoBt.à.irÍi. ê a conclusão dos procedimêntos Àdministratlsos
pertlnentes, poderá irnplicar â imediata rescisâo urlllatr: al deste côlltritg, com a apllcação das penalidades cablvels;
lX) ocorrida â rescisão pelo motivo retrocltado, a Contr.:i , . poderá contratar o remanescente mediarte dispensa
de licitação, com fulcro no art. 24, XÍ, da Lei Federâl ne 8.6ót,/'93, obsertada a ordem de classificação da licitaÉo e es
m€smas condiçôes oferecidas pelâ Contratâd:r, ou adot.r:' orltra .4edida lêgal pâra prcstaÉo dos scrviços ora
contÍatados;
X) quando aplicadas as multas pnevistas, llrediaote .cgulêr lliccesso administrâtivo, poderào elas serem
oompensadas pelo Departamento Financeiíô úa Coot:'a.ai:lu, pGr ôcasião do pagamento dos laalores devidos, nos
termos dos arts- 368 a 38O, da Lei ne 10.40612002 (Código Ci'rit);
Xl) ne imposslbilidade rle conrpensaçàÍ, Iros termo: :lr : iire:r ar:tericr o'.i, inexistindo pagamento úncendo a ser
r€alizado pêla Contrãtante, ou, ainda, sendo este insuficiênte para possibilitar a competrsaÉo de valores, a
Contratadâ será notiÍicada a rêcolher aos cof.es d. Frári.) a impsrtârcja remanescgnte das multas aplicadas, no
pÍazo máximo de 10 (dez] dia§, contado da date- do .erclii:.ic:ito. pelà CoDtrâtadn, do comunicado formal da decisão
deffnitrva de aplicação dã penalidade, sem prei izo d3s rlemais serções legais calríveis,
Xll) As sãnçóes acima descritâs pgderão ser âplirad:r. .:rlulâti,?L-reEte, o.-r não, de acordo com a gravidade da
lnftaÉo;
Xlll) O valor máximo das multas não podêrá êxcedêr. cumulativanleDte, a l0o/r, (dez por oento) do valor da
contrâtâção;
Xly) Nênhuma paÍte será rêsponsável perante a outra qekrs atrâsos ôcasionados por motivo de forçâ maior ou caso
fortuito.
XV] A multa, aplicada aFós regular processo âdmlnistratilÚ der,-erá ser !'ccolhida no p, azo má)dmo de 1O (dez) dlas,
ou âinda, quando for o caso, será cobmda iudiciaimerte.
XVI) As sançôes previstas nesta CLÁUSULA sào autó,rorras. ,i êplicâçáú de uura nâo exçlui â de outra e nem impede a
sobrÊposiçâo de outras sançóes preüstas na Lei F€deml E'r 8,666/93, cDm súas aiterrçôes.
XVtl) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre ! e:, crcicro do direito de defesa, após notificação endereçada
à Contratada, assegürando-lhe o prazo de 05 (cinco) di.s ,.,:.is Eara ma[ilêstaçâo e posterior decisâo da Áútoiidade
Superior, oos termos da :ei,

15,3. .{s penalidadcs prcvistâs ncslc itcn] tôm caiátcf dr-. sarção âdmiristrativa, consequcntementc, a sua aplicação não
exime a emDresa contratada, dá repamção das eveitLriis percas e da:ros que seu ato venha acarretar a PreÍeitu.a Municipal
de Tangará da Serra.
15,4, Nas hipóteses de apresentação de docuneltôção jl]ver,rsJímil, cometilento de fraude ou comportâmento de modo
inidôneo, a l!citarte pode!'á sofrer âléli'r dos p:'oc?dirn.rli.s c-ilri-r',-is de êtJ'iLLi!.ão desta insijtuiçâo e do previsto no arL 7e da
Lei 10.520/C2, qualsquer .hs s3nçôes adi.1:rte pievislas, :j rr ocderàü ser aplicadas culnulativamente:
15,41, Des,-'iassiticacio ()ir irrl-iilitiiqi '.,:i:so o p ilcedi..!i r',tJ -{e :-..rntri .ii'. f:is€.:ie iulgoinento;
15.4.2. Cancctanrento do .:orkato, se esta já csti..,er àssir)irril- |; r,t:eierrCi.sc a oerelisação aio fornecimento.
15.5. Ás penâlidÀdes se!'ão obrigàtoriamente rêglst!'adâi rlr Sisteú'i c. càdastramento Uníficado de Fornecedorcs -
SICÂF ou no Cadâstr.o de Fornecedores do lstâdo d9 Mato [].sso, e Do câso de ãcar impedida de licitar e contratar, a
llcltalte deverá ser descredenciadâ por igual periodo, serii prejúzo das nultas previstas Beste Edital e das dêmâis
caminações legais.

cúusulA DÉcrMÂ sExrA - pA ApEsÂo À ÂTA DE REcrsrR. pE pREcos
16.1. Qualquer órgão ou entidade ürtegrante da Admiri5hãÇãc Pública poder'á üúlizar a Ata de Registro dê Preços durante
sua vigêrcia, desde que manifeste interesse e mediairte pr ér'i:r :! r: Lr:rizacã. d;r se..etaria Municipal de Administr"ção.
16.2. Ceberá ao lorflecêdcr 'D.n.ficiário da Ata de Regisifo i.- alcL:os observadns as condiçôcs Irela estabelecidas, optar pela
aceitaçâo ou Íiào d,) tôrÍie.imento clêcon-enfê da adesà.. a{:-:Íie que i.ãa p.cjudique as obngaçÔes presentes e futuras
assumidas corl]. c município dc Tangará da SerIa e órgâos parti.:iilantes.
16.3. O quântitativo decorrente da âdesão à âtâ, não poderá excedei; na totâlidadg ao dobro do quântitativo dê cada
item rcgistrado na ata de registro de preços pa!'a o ü'-rliicítrio dê Tangará da Serra e órgãos participantês,
lndependente do número de órgàos nâo participaDt€s .lue .:r'lerirem.
16.,L O pr.^-esso de autôrizacào de adesão à Atâ de Registro de ;'.eccs, será conpeaênciâ do Secretário de AdminisBação, que,
somente âutorizará adesôes que obedeçam os seguintes t-equisiros:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pcdidc ât.,rvés de dfí.io, .om .'s iníurixi!.;(:.,'s :,:.:tssi "i:rs ic ;cordo com a legislação vigente;

16.5. Para rnstrLtção do pedido de quê trata r alín.,:a b', arcxr .irs exig:nctas constantes para o processo de autorizáção de

$
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PREFEITURÁ MU\ICiPÁL DÉ TÀ}JG.ÀRÁ DA SER"EA

Secretar'iâ M,rnicrpâ: de Admi.ristr?çâo
Dcpârtamcnto dc Liciteções e Contratos

Rubrica:

d) nome, cargo, têlefone e setor do iesporlsávet pelo pedido .je adesào à âta de iegistro de preço, para possíveis contâtos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida âta;
f) carta de concordâlcia do fomecedor ou presudor do serv!Çc:
g) justificativa da vantajosidade;

16.ô Cumpridos os requisitos tbrmais para o processc' de .,i, ,r f,.Á,ta de.egistro de preços, someote após parecer iuídico
favoÉvel a adesão, a Admiflisti?ção lt'tunicipal artorizará ,J !-e(. ,r {e adcsãc.
16.7. As solieitaçóes deveráu ser e:lJàmrnhaii.ls o Órg;,u Ce i:::.iarlor. Prclr.tLre luuniclpal de TangaÉ da Serra, por meio
do Setor dc l,icrtaçôes através do e-xlail licitacao@tan8sradirserra.mt,pov.br o r pelo endereço Avcnida Brasll n" 2.351-N,
Bailro rardjm lluropa, telefones: {6S) 3311-4820,,331 1-4809.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMÁ - DÁS DISPOSICÕES GERAIS
17.1. Independente de sua tlansct icão, o edital e seus 2nê!cs- priDcipâinrente a prcposta de preço e os documentos da
pÍroposta e de habilitação. apresentadrs pclo FORNSCEDOR REGISTRADO no pregão faÍão parte desta Ata de RegistrD de
Preços
17.2. Aos casos omisscs aplicer'-sc-ão as dcmais disposiçõcs .oil:tantes da Lei !,,.a 1O.S2O/2OOZ, do Decreto ILe 258/2003 e

da Lei 8.666,193, e demais rroimas aplicáveis J espécle.
17.2.1. As partes ficam, airda, êdstritâs às seguinte< Cisfns .-i'-:
a) todas as alremções quê:-e fizerem necessiriis serid rcriilr.rri3i pcr irtermédio de lavratura de termo aditivo à presenê
Ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar .) cortfato di,ui:-rent: (l,r Êr-:sr ir.-e reEr5r.,l Dira qualquer operação ÍiDaIceira.

CúUSULA DÉCIMÂ oITÁ\â - Do FoRo
18,1. Pi:-a Cirinri. nâ :r:i::':i iut:ir i.,l -.J ilues!õp> or'r!r:( -,i da ,r-.senle ;\ia .ie iiegistro de P:eços será competente o foro da
Comarc:r cle T:rnq,rrá Ca Scr_r:l-ivlT.

Eparaíirn)czâaac4,otrr-Jyãdcassi,r'lrJi'eErn-rrr._i.s,.i,ii-r..tila,r-;.r;ar:i'sc:1tcatadr'registrodepreçosque,lidae
âchada coliÍôn!., ó ,ssi\aia rn ti3 (tr'ês) r,ias. ct iErii:l :r..rr e írr:ra. :rcios sig:râtj:'ios deste instruúedto e pelas
testcÍnclrhrs alJâr:ic l'r.r:itr'::iâs, iairai.. itilo âi.rLr:,.:i:il ri. . i :: l 't:.t?:ir,-"t:, .i.t Licitacàc.

CICELLY MARiA LORE
SSCRETÁRIA MIJN!CI S.{UDE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGÁXTí DÀ SERRÁ

Secrêtaria MuDicipal de AdmiDistração
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Rubrica:_

Depârtâmento de Licitâções e Contratos

ATÁ DE RTGISTRO DE PREÇOS N' 027 /?O21 - OZ3
PREGÂO PRESENCIALNg OI7 /ZOZL. R.EGTSTRO DE PREçOS
pRocEsso ADMINISTRÁTM Ne 07912021
VALIDADE: 12 (DoZE) MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano d,e 2021, O MI-,NiCíPIO DE TANGARTí DA SERRA com sêde na Avenida
Brâsil nq 2.351-N- 2e Piso- Id. Europa- Tangará da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne.03.788.239/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da

Cédula de ldentidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ne 82.285.341--20, residente e domiciliado na cidade de
Tangará da Serra-MT, doravante denominado simplesmeflte ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa ANJOMEDI

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o rP 37.757.?24/O001-28, com sede na Rua

Santos Dumont,1118 sala 02, São Cristovão CEP: 99.709-370- Erechim/RS - Fone: (54J 3194'0240, e-mail:
anjomedi@anjomedi.com.bt, neste ato, representado pela Srê. Pierina Fertari, brâsileira, representante legal
portadora da Cédula de identidade RG n": 1009530385 , inscrita no CPF/MF sob o ne 246,226.560-00,
denominadâ simplesmente F0RNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal ne L0.520/2002,
Decreto Municipâl rf 25A/ZOO3, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no 8.666/1993, e alterações posteriorcs,
firmar a presente ATA DE REGTSTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do
Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parecer; conforme o parágrafo único do arcigo 38, da Lei ns
8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintÊs.

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBIETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para tutura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PARA UTILIZAçÃO NO ATENDIMENTO DOS PÂCTENTES DAS UNIDÁDES DE SAÚDE, VINCULÁDOS A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificaçôes contiCas no Termo de Referência e demais exigêlcias
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregão Eletrônico ns O77 /2O2!.

cúUsULÂ SEGUNDA - DÁ T,INCUIÁCÂO AO EDITÂL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico pãra Reglstro de PÍêços Ne

01712021e seus Anexos, Processo AdministÍativo ns O79/202L, do g'ral é parte integrânte e complementâx, únculando-
se, aitda, à proposta do FoRNEcEDoR R"EGISTRÂDO.

cl.i(usul.Â TERCETRÁ - DA vIGÊNctA DA ATÂ
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3,1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento ünculaüvo,
obrigacional, corr características de compromisso para futura contretação nas condiçôes estabelecidas,

CúUSULA oUÂRTA - DO PREçO
4.1. No preço contratado iá se encontám computados todos os impostot tarifas, ftctes e demais despesas que, direta
ou indiretamente teDham relação com o obieto dêste contrato, isentando a CONTRÂIANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2. Os ireços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGTSTRÁDOS da Ata serão publicados ÍIo Diário
Oficial de Contas do Estado de Matc Grosso-TcE, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso- AMi4 no
site www.tangaradaserra.mLSovbr'.

cúusulA ouINTA - DA RsLACÀo DAs EMPRESAS BENEFICIÁRlAs E pREcos REGISTRÁDoS
5.1, o óRGÂO GERENCIÂDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata
5.2. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para
conEatações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classiJicados, conforme abaixo:

s.2. 1. Do{s) PREçO(S) REGr§rRÁDO(S} POR rrÊM(NS)

ITEM MEDICAMENTO QTDADE MARCA/
FABRICANIE

VAIOR UNIT.

1t- BICARBONATO DE SÓDIO 8.4%, SOLUÇÀO IN'ETÁVEL, AMPOLA 1O ML UN. 800 SAMTEC/
SAMTEC

UN. 10.000 PHARLÂB/
PHARLAB

o,22

42 EPINEFRINA, IMG/ML, SOLUçÀO INiETÁVEL AMPOIÁ 1 IíL UN, 7.000 TTYPOFARMA/ 1,97

/OLNEI RICARDO Assinado dêformà digitôtpor

;oAREs DA lfliH,]ffX"',.fff*"',^
,ll \/Â.Â1 7nn4g?OÁR Dado5: 2021.0s.1 e r4:c9:06 -03 cc
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ESTADO DE MÂTO GROSSO

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE TANGÁ.RÍ DA SERRÁ
Secreta.ia Municipal de Administração
DepârtÂmento de Liciteções e ConEatos

Rubdca:-

I
cúUsULÂ sExTA - Do coNTRoLE E DAs ÂLTERÁCÕES DE PREÇOS

6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7A92/20L3, durante a vigência da ata, os preços registrados poderão ser reústos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedoreq obsenadas as disposiçôes
coltidas na .

6,2, Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por moüvo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a reduçào dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praücados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a

classifi cação original.
6,5, Quando o preço de mercado torlrar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do comp.omisso assümido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem
aplicâçâo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantês eprcsentãdos; r
b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da conbatação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificati\ã
aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornâr superior àqueles praücados no mercado;

6.8. O cancelamento de registos nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciado!
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6,9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por hto superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maiol
que preiudique o cumprimelto da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de i[teresse público;
b) a pedido do fornecedor.

6,10. A re!ísão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedol banco de dados, índices ou tabelas offciais e/ou
oukos meios disporíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de gzduar a
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou reieitar o pedido.
6.11. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, §alvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

6,11.1. O prazo para análise e juigamento de eventual pedido de revisão de preços, seÉo contados da data do protocolo e
entrega completa da documentação coDprobâtória peia contratada. Até a decisão final da Administração Municipal, o
fomecimento do obreto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em úgor.
6.11,2. Á recusa injustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo estâbelecido no
edital, ensejará a aplicação das pênalidâdes leBalmente estabelecidas.
6.12. A Administração, reconhecendo o desequilibrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos lores pactuados.
6.13, Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciadox, a seu critério
poderá cancelar, total ou parcialmente. a Ata de Registro de Preços,
6.14. O Orgão Gerenciador podeni, desde que seia conveniente aos interesses da administraÉo, cancêlan total ou
parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor recursos, ou a
indenizações.
6,15. Âs alterações decorrentes da reyisão dos pÍeços serão publicadas no Diário Oficial dos Mutricíplos.

cúusulÂ sÉTrMA DÂ REvoGÂÇÃo E Do CANCELÁMENTo Do REGISÍRo DE pREcos
7.1. O FORNECEDOR REGISTRÂDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2. Â revogaçâo do seu regisLro poderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando compro!ãr estar impossibilitado de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de casos íortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciaüva do óRGÂO GERENCIÁDOR, quando:
a] o FORNECEDOR REGISTRÂD0 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;

oLNEr RrcARDo fiL#,:il.Jsi3H:lBx
f,ARES DA srlvÁa r 700482068

LVA:g1 7004g206g Dados:202r 35 r e I4108:55

PM.T.S. / CPL
FL:_
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ESIADO DE MÂTO GROSSO

PREFEITURÁ MUNTCIPAL DE TÁNGÁAT( DÂ SER"RÁ

Secretaria MuEicipel de AdmiDistraçào
Departâmênto de Licitâções e CoDh?tos

PM.T.S. /CPL
FL:_

b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
por razões de interesse público, devidamente motivadas e iustiflcadas;
o FORNECEDOR REGISTRÂDO nâo cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

o FORNECEDOR REGISTRÁDO não comparecer ou sê !'ecusar a retirar, no prazo estãbelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de RegisEo de Preços
ou nas solicitaçôes dela decorrentes.

c)
d)
eJ

n

7.3,0 PORNECEDOR REGISTRÁDo teÉ o seu registro cancelado quardo:
a) descumprir as condiçôes daAta de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houverrazões de interesse público.

7.3.1. O cancelame[to de registro, nas hipóteses previsIas, asseqürados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por
despacho do óRGÃo GERENCIADoR.
7.3.2. O FORNECEDOR RXGISTRÁDO poderá solicitar o cancelamento do seu regisho de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçâo conhatual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprol'ados.
7.4, Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o ORGAO GER"ENCIADOR fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de rêgi§tro.

CúUSULA OITÂVÁ - DA DIVULGACÃO DÁ ATA DE REGISTRO DE PREçO§
8,1. A presente Ata será dii'ulgada no portal da internet www.tangaradasern fiLgog.bn

cúUsULA NoNA - DAs oBRIGACÕES DO óRGÁO GERENCIADOR
9.1. São obrigaçôes do órgão gerenciador:
9,1.1. Gerenciar a Âtâ de Registro de Preços;
9.1,2. Prestat por meio de seu representânte, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações cortraidas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao aco&panhameÍrto e fiscalização dos
produtos, à exigência de condiçôes estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no insEumento convocatório e seus anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos deúdos nas condições estabelecidas nos respectivos Êdital e Atai
9.1,6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1,7. CoDduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1,8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas peia Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalização exercida pelo órgão Cerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Regis[ado
pela completa e perfeitâ execução da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉcIMÁ - DÁs oBRIGAcÔEs Do F0RNEcEDoR REGISTRÁDo
10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contratâçãor
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens,
segurros, impostos, texas, tadfas, êncargos sociâis e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1,2 Fornecer os medicamentos, objeto da presente licitação solicitados, em estritâ conformidade com as disposições
e especificações do edital da iicitação, de acordo com o termo de referência, propostâ de preços apresentada.
10.1,3. Efetuar a entrega dos medicamentos, nos prazos e nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e
na Nota de Empenho, com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado, responsabilizando-se
com exclusiüdade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com as demais condições estipuladas no Edital.
10.1,4. Proceder à entrega do obieto do edital, com os deveres e garantias constântes nos Ánexos I, do Editat
10.1,5. Comunicar à Secretaria requisitante dos medicamentos, imediatamentg após o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10,1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos medicarr.entos, assumindo todas as obrigaçôes de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e preüdenciária, inclui[do seguro contra riscos de acidentes do trâbalho, com relação ao pessoal
designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitação.

VOLNEI RICARDO

SOARES DA

A5sjnàdo de ÍoÍma djgitalpor
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Rubrica:_

10.1.7. Fornecer medicamentos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem

defeitos ou âvarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de

armazenamento e uso, que proteiam de intempédes, de formâ que garanta â sua integridade e não seiam danificados
durante as operações de transporte, carga e descarga, conforrne determina a Legislação ügente, sob pena de nâo

recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicamentos fornecidos, comprometendo-se a repara[ corrigir, removex, r€construil
ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os medicamentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,
ou em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimeoto, contados da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
10,1.9. Manter; durante â ügência da ata e/ou contrâto, as condições de habilitação edgldas no Editali
10.1.1o. comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do cortrato;
10.1.11. Atender aos chamados do CONTRAIANTE, üsando efetuar reparos em evêntuais erros cometidos na
execução do obieto do contrato;
10.1.12. Não subcontratar o obleto da presente licitação, sem o consentimento prévlo do contràtantê, o qual,
caso haia, serií dado por escritol
10,1.13. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10,1.14. Acatâr a fiscalizaçâo do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1.15. Respondet independentemente de culpa, por qualquer ciano pessoal ou patximonial ao CONTRÁTÀNTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fornecimento obieto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompalhalnento pelo CONTRÁTANTE, conforme disposto no art.
70, dâ Lei nq 8.666193i
10.1,16. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos
medicamentos objeto do pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato
para atender às requisições;
10.4.1.17. Cumprir todas as demais obrigâções impostas peio edital e seus arexos.

cúUsULÂ DÉCIMA PRIMEIRA - DAs coNDIcÔEs DE F0RNECIMENTo. Dos LoCÁIs E PRAzo DE ENTREGA
11.1. O objeto destá licitação reíere-se a uma estimativa de utiiização dos prod$tos, a ser€m apllcâdas durante 12 (doz4
meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuçôes parciais, de forma a atend€r as
quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiçôes emrtidas pelo Órgão solicitante.
11.2. A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da
licitação, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preç'os apresentada.
11,3. Para fornecimento dos medicamentos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que deverá estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Cootrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorização de Fornecimento específico a critério da Administraçã0.
11.4. A empresa vencedora deverá entregar os medicamenios mediante Nota de Empenho e requisição do compras, pelo
período de 12 [doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços;
11.5. A entÍ€ga dos medicamentos, seÉ de foÍma parcelada, na medida da necessidade, a Secretaria de Saúde, através de
servidores preliamente autorizados, farão as solicitações dos produtos iunto à cont'atada, mediante formuláÉo proprio de
Ordem de Fornecimento/Empenho, emitido pelo encarregado respoasável.
11.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicitada, ro prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da requisicão e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/cont.atado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.6.1. Caso nào seja efetivada a entrega dentro do prazo prevlsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada
para o fornecimento do objeto,
11,7. Os medicamentos solicitados deverão ser entregues na CAF - CENTRÁL DE ABASTECIMENTO FAnMACÊUTICO,
localizado na Av. Brasii ne 2.351-N, lardim Europa, ou outro local determinado pela Administração, na presença do
encarregado do Setoc em conformidade com § 8", do artigo 15, da t-ei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma
terá o prazc de até 03 (três) úteis dias para aceitar os materiais.
11.8, A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos medicamentos, impreterivelmente, na quantidade total solicltada,
descrita no empenho,
11,9. Todo o medicamento fornecido deverá estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de
armazênamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam daniâcâdos duralrte as operações de Eansporte,
cârgâ e descarga, conforme determina a Legislação vigente, podendo, os medicamentos serem devolúdos sem quaisquer
ônus ao município, caso as exigências não seiam atendidas.
11.10. Os medicamentos ofertados, deverão âp.esentar registro na ANVISA/Ministério da Saúde; assim como certificado
do INMETRO, quando for o caso;
11.10.1. No ato da entrega, os medicamentos a serem fomecidos, deverão possuir nedstro no lrtnlstério da Saúd!, quc
seÉ coúerido pelo responsável da CÂF- CENTR.âI DE ABÂSTECIMENTO FÁRI{ÁCÊUTICO.

OLNEI RICARDO AsinàdodeÍoimadieitãr

OARES DA POÍ VOINE *CÀÂOO

ILVA:8.1 70O4920 glvaar 70c!a206a

- Oàdos:202 .05,19 t4:0ai2

ffi

S)



ESTADO DE MÁTO GROSSO
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PM.T.S. /CPL
FL:-

Rubrica:-

U.1O.1. Os rredicamentos que não possuírem os referidos iegistros e/ou ce.tiffcados Eão s€rão tEcebldos, e a
eDpresa s€ú desclassificada para o respectivo item, sendo convocada a segunda colocada.
11.10.2, A empresa é responsável por certificar-se que a marca regist!'ãda em sua pmposta atende'as eryetl§iaçik
do editaL os medicamentos em desacordo, Íão serão recebidos pelo CÁ"r - CENTXÁ! DE ÀBÁ§TECIMEiflIO
FÂRMÂCÊUTICO.
11.11. Todos os medicamentos deverão conter rótulos e b,-:las. Às embalagers pdmárias e secundárias dos medicamentos
deyem ostentar a frase "PR0IBIDA VENDA AO COMÉRCIC': coEforme RDC ne 77/09 da ANVISA e Portaria GM/MS
2474/1998.
11.12. A frase "EMBÁLAGEM HOSPImUIR" é exigida nas embalagens secundárias. ou conforme o artigo 8e, § 6s da RDC ns

71/09 da ÀNVISA, é permitido incluir as demais informaçôes previstas para a embalagem secundária na embalagem
primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias.
11.13. Os medicamentos deverão ser enÍegues separados por lotes, data de !ãlidade e fabricante, com seus respectivos
impressos na notá fiscal.
11.14. O prazo de validade dos medicamentos, quando da entrega pelo fornecedor à unidade contratante, deverá ser de no
mínimo,01 (um) ano- Os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio;
11.15. A contratada deverá se responsabilizar pela qualldaCe dos medicamentos ofertados, não podendo apresentar
deficiências tecnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do Termo de referência e e do Edital
11.16. Os medicamentos deverão estar de acordo com as exigêucias do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos úcios de qualidade ou quantidaCe que os tc.nem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o valot conforme diploma legal.
11.17. A responsabilidade pelo recebimento dos meCicamentos sclicitados ficará a cargo do responsável da CÂF - CENTRÁI
DE ÁBA§TECIMENTO FARMACÊUTICO, desigrado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá proceder à avaliação de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.18, No ato da entrega, os medicamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que uão
saüsfazer(em) à especilicação exigida ser[ão) devolvido(s), à contratada.
11.19, Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a repa.a[ corrigú, removet reconstruir, ou substituit
os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em funçàc da existência de irregularidades, incorreções, resultantes do
fornecimento, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Conb:atante, sem o
que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da apiicâção das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e arngos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor
11.20. O recebimento e a aceitação do objeto desre p.egão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
objeto, descritãs neste Termo de Referência anexc I, e será obseryado no que coube4 as disposições da Lei Federal ne
8.666/93 e suas alteraçôes
11,21. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a CONTR{TANTE não seÉ otrrigada a firmar as contrataçôes
que dela poderá advic facuitando-se a realizaçâo de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de íornecimento em igualdade de condições.
11.22. O município Íeservir-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos medicâmentos fornecidos pela
licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Ata, podendo, quando necessário, solicitãr
documentos comprobatuirios para fins de rErificaÉo.

cúusulÁ DÉctMÁ sEcuNDA - DAs coNDIcóEs DE RECEBtMENTo Do oBtETo
12.1. O objeto da presente licitação, será recebido pela Secretaria Municipai de Administração, afavés do Encarregado do
Almoxarifado Central do municÍpio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deverá atestar
seu recebimento.
12,1,1. O objeto será recebido da seguinte forma:
a] Provisoriamente, no ato da entrega por Servidot ou Comissão, que prccederá a conferência de sua conformidade com as

especificâções, caso não haja qualquer impropriedade explícitá, será aceito esse recebimento;
bl Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o re.ebimento proüsório, mediante, "atesto" na nota fiscal/htura,

depois de comDrovada a adequação aos termcs contiatuais e ai'erição do direito ao pagamento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta iicitação, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do
obieto, descritas no Termo de Referência [Anexo II] e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus parágÉfos da Lei
n.e 8.666/93, no que lhes for aplicável.
12.3. O MunicÍpio resen'a para si o direito de.ecusar os produtos foinecidos em desacordo com o edital, devendo estes ser
substituÍdos ou complementados, às expensas da CONTRATÁDA, sem que isto ihe agregue direito ao recebimento de
adicionais.
12'4' O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, nâo exclui a respolsabilidade do FORNECEDOR REGISTR.ADO
quanto âos vícios ocultos, ou seja, só maniíestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos terrnos
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no A.O7B/90);
12.5. A contratante indicará serüdor responsável, designado para esse fim que, anotará em regisJro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das ialtas ou defeitos
observados.

VOLNEIRICARDO
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CúUSULA DÉCIMÁ TERCEIRÁ - DÂ FORMA DE PAGAMENTO
13,1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidameste executados e entregues, pagará a CONTRÁTÁNTE à
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comerciâl, sem quaiquer ônus ou acréscimo;
13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respecti Nota Fiscal/Fatura, devidânente atestada
por servidor responsável da CONTRÂTÁNTE, acompanhada dâ certidão negatiya de débitos relativos aos tributos
federais e à divida ativa da uniâo e Contrit uições Previdenciárias IPGFN/INSS], certificado de regularidade de
situação iunto ao FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo,
13.2.1. Os pagamentos serão c.editados ei]l fâ./or da Cont.ê.tad2, por meio de depósito Bancário em colta corrente indicada
na proposta, cottendo o nome do banco, agência, iacâlidãde e núnero da conta corrente em que deverá ser efetivado o
crédito,
13.3. Na ocorrência de rejeiçâo da nota fiscãI, motivada por erros ou incorreçôes, o prazo estipulado tro subitem
anterior passará a ser contado a partiÍ da datã da sua reap.esentação.
13.4,,4r contratada deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPI idêntico ao apresentado para fins de
habilitaÉo no certame e consequentemente lançado no inshumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA - DA FISCALIZAC.4O E GEREIüCIÁMSNTO DA CONTRATACÃO

14.1. A fiscaiizaçâo da contratação decorrente do edital, caberá respectivamente à Secretaria Municipal de Administração e

demais Secretarias requisitantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art
67 daLei \e 8,666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalização dos produtos fornecidos pelâ CONTRATADA, serão designados serüdores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforÍle segue:

03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Fabiana Cristina Furquim, Suplente: Jéssica Nunes da Costa;

14.2,1. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observância às
quantidades máximas a serem adquiridas, reieitar os proCutos em desacordo com as especificações do edital, bem como,
diúmir as dúúdas que surgirem no decorrer do fomecimento, dardo ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67
da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade paia resoiver todo e qualquer caso singular, omisso ou duüdoso
não preüsto no edital e tudo o mais que se relaciole com o objetc licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modificação na contratação.
14,4, As decisões que ultrapassarem a competência do flscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil paÍa a adoção de medidas
convenientês.
14.5. A Contratada deverá aceitar, antecipadameEte, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pela fiscaiização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados r,ecessários ao cumprimento do objeto da presente licitação.
14.6. Á existência e a atuação da fiscalização erx nada restrirgêE1â rêsponsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
confâtado, no que concerne ao objeto da respectiva co;ltratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorÍência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em
corresponsabilidadê do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedol sem prejuízo das penalidades
preüstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurâdos e imputados às falhas em suas aüüdades,

cúusul.q. DÉcrMÁ ourNTA - pAs pENArrpApEs
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Ercposla, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o ceÍame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não manüver a proposta, falhar ou haudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometei fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
AdministaÇão Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais,
15.2, A Administração poderá ainda, garantida a préúa defesa da Ccntratada, que deverá ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias úteis a.ontar da sua nctificação, sem prejuízo das iesponsabilidades penal e civil, aplical as seguintes sançõesr
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
IÍ) multa de O,5o/o (zero ürgula cinco por cento) por diâ, ilelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o \ralor da
contratação em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5yo (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada
sobre o valor reÍlâaescente do contrato;
llrj multa de 0,59/0 (zero vírgula cinco por cento) por diâ, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, solrre o valor da contÍatação em descumprimênto,
contada da comunicação da contrãtante (via internet, correio ou outro), até €essar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e irÍpedimento de contratar coE a Prefeitura Municipal dê
Tãngará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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SSTADO DE MáTO GROSSO

PREFEITURÀ MUNICIPÁI D5 TANGAR/í DÁ SERRÁ

secretâria Municipal de AdministraÉo
Departamento de Licitâções e CoDtrato§

PM.T,S. /CPL
FL:

Rubrica:-

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratâr com a AdministraÉo Pública enquanto perdurar€m o§

mátivos deierminantes da punição ou até que seia promovida a reabilitaÉo, nâ forma da Lei, perante a púpria
autoridade que aplicou a penalidade.
VIÍ1 após o iOe (tigésimo) dia de inadimplência, a Admirisração terá direito de recusar a execuÉo da contratação,
de acãrdo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatária a perda de inteÍesse no rêcelrimênto
da nota fiscal/fatura para pagamento do obieto do Editai, s3m preiuízo da aplicaÉo das penalidades previstas neste

Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do fanscurso do prazo estipulado tra alínea antedor, em
quairqoer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administriÀtivos
pertinetrtes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Conü:ato, com a aplicação das penalidades cabiveis;
DQ ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remalescente mediante dispensa
de licitâção, com ftrlcro no art. 24 Xl, da Lei Fedêral nq 8.666/93, obsenada a oÍdem de classificação da licitação e as

mesmas condiçôes oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação dos serviços ora
contratados;
X) quando aplicadas as multas preüstas, mediante regular processo administrativo, poderão elâs sêrêm
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, poÍ ocasião do pagamento dos valor€s deüdos, nos
termos dos arts. 368 a 380, da Lei nq 10.406/2002 {Código Civiu:
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento üncendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insaficiente para possibilitar a compensação de valores, a
Contratâda será notificada a recolher aos cofres do Eúrio a importância remanesceBte das multâs aPlicadas, no
prazo máximo de 10 (dezl dias, contado da datâ do recebimento, pela Contratâda, do comunicado formal da decisão
definitiva de aplicaçâo da penalidade, sem preiuízo das demais sanções legais cabíveis'
xII) Âs sanções acima descritas poderâo ser aplicadas cumulativÀmente, ou não, de acordo com a graüdade da
infraçào;
XItl) O vator máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a lto/o (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsáyel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso
fortuito.
XVJ A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ainda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CúUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impedê a
sobreposição de outras sançôes previstas na Lei Federal ne 8.666/93, com suas alterações,
XyII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defêsa, após notificaÉo ender€çada
à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis parà manifestação e posterior decisão da Âutoridade
Superio4 nos termos da lei,

15,3, As penalidades previstas neste item têm caráter de sasção aCministraüva, consequertemelte, a sua aplicação não
exirlre a êmpresâ contratada. da reparação das evenfuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Tangará da Ser.a.
15.4. Nas hipóteses de apresentaçâo de documentação inverossímil, comedmento de fraude ou comportamento de modo
iddôneo, a licitante poderá sofreL além dos procedimertos cabíveis de atribuição desta instituição e do preústo no art. 7a da
Lei 10.520/02, quaisquer dâs sanções adiante p.evistas, que poderão ser aplicadas cumulativamerce:
15.41. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedtlento se erconÍe em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. Às penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadashamento Unificado de ForDecedor€s -
SICÁF ou no Cadasko de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratâr, a
licitanê deverá ser descredenciada por igual periodo, sem preiuízo das multas preüstas neste Edital e das demais
cominações legais.

cLÁUsULÁ DÉCIMÂ sExTA - DA ADEsÃo À ATA DE REGISTR0 DE PRECoS
16,1. Quaiquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante
sua ügência, desde que maniíeste interesse e mediânte paévia autorização da Secretaria Municipal de Administração.
16.2. Caberá ao fo.necedor beneficiário da Ata de Regisho de Precos, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitãção ou não do fornecimen:o decorrente da âdesâo, desde que não prcjudique as ob gações presentes e futuras
assumidas com o mur,icípio de Tangará de Serra e órgãos participantes.
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não podeú exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços pâra o município de Tangará da Serra e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16'4. O processo de eutorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secreúrio de Administração, que,
some[te autorizará adesões que obedeçam os Seguintes requisitosl
al que exista dispooibilidade do item solicirado;
bJ que instrua o pedido âtravés de oficio, com as iríormações liecêssáriâs de acordo com a legislação vigente;
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16,5- Para instrução do pedido de que trata a alínea "b", além das exigências constantes para o processo de autorização de
adesão deverá ainda, conter as seguintes informaçôes:
a) número dâ ata e seu objeto;
b) quantidade contratada;
cl iustificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de a:iesâo à ata de registro de preço, para possíveis coÍttatos;
e) quauüdades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

0 carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) iustificati da ntajosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente após parecer jurÍdico
favoÉvel a adesão, aAdministração Municipal autorizará o pedido de adesão,
16.7. Ás solicitações deverào ser encaminhadas ao Órgão Gererciador, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, por meio
do Setor de Licitaçôes através do e-mail licitacao@tangaradaserra.mtgov.br ou pelo endereço Avenida Brasil nc 2.351-N,
Bairro Jardim Europa, telefones: (65) 3311-4420 /33LL-44O9.

cúusurÁ DÉcrMA sÉTrMÁ - DÂs DlsposrçÕEs cERÂrs
17.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta ê da habilitação, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO no pregão ÍaÉo parte desta Ata de Registro de
Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.c 10.520/2002, do Decreto n.e 258/2003 e
da Lei 8,666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
17.2.1. Âs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçõesi
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente
Ata de Regisfo de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação Fnanceira"

cúusuu »Écrul oItwl - oo rono
18.1. Para dirimil na esfera judicial. as questôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da
Comarca de Tangará da Serra-MT.
E para firmeza e como proE de assim haverem, enre si, ajustado, foi lawada a presente ata de registro de preços que,lida e
achada conforme, é assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e peles
testemunhas atraixo nomeadas, tendo sido arqui\rada uma úa no Departamento de Licitação.

Tangará da Serra-MT 18 de Malo de 2021

GICELLY MARIA LO ZÂNATTA SOUZÂ
SECRETÁRh M

VOLNEI RICARDO SOARES DA
SILVA:81 700482068

DE SAUDE

ANJOMEDI DISTRIBUIDOR{ DE MEDICAMENTOS LTDA
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ções e Conh?tos

ÂTA DE REGISTRO DE PREaC.s I'i" o37 IZOZ| - 026
PREGÂO PRESENCTAI NE C1:;,i2021. REGI§TRO DE PR"EÇOS

PROCESSO ADMINISTRATI\/O \9 07 9 /ZAZI
VAIIDADE: 12 {l)OzE) l"Í ES!'s

Aos dezoito dias rlo lrrês d,J .ÍI(, i, ano eie 2021. O I{iii'líCIPIO DE TANGARií DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nq 2-35i-N- 2e Piso- ii. i ,-rr o;a- iangará ri;r Ser;'a-\1T inscrjto no CNPI/MF sob o ne. 03.788.239/0001-66,
neste ato reprL'sentado pein i:'!"lj;ci:. 1,1.r:r::iDa' i'41,'DER ÂLBERTO MASSON, brasileiro, câsado, portador da
Cédufa dc l.lertidade 0.i91-.':ri - SSPIii'i-1. api l\i-i .-"' 13).285.34r.-20, residcnte e domiciliado na cidade de
Tangará de Serra-MT, d,,1... . i:'1e Cer,,,.rr,r:ac,; -ji .--:p,:sr:.i..iite ÓF.GÃO GERENCIADOR e a empresa NSA
DISTRIBUIDORA DE MEDia.\}IENTOS EIRELI, iirsciitâ no CNPI sob o na 34.729.047 /0001-02, com sede na
Rua lrli:ia:: Feireir.., 81 .. r.riad:r, CiF: 291-7-53t1 - Vila Velha/ES- Fone: (27) 3369-5420 e-mail:
Iicitac;o@n-;:rleCica:.':e,r:ii:..;il'..ir. / .:o :::aic:,@ Is:-Iec ic;mentoscotn.b[ neste ato, representâdo pela SÉ.
Adelina Melio Fo.ttána, lr',.i]:.;.,.:-i.:i:r, sócia Ài:'r1il1lstr-adora portadora da Cédula de identidade RG n":
590.321-SPTC/[S , ins.rii: r, i]PF/llF scb o n! )i:5.9 fi8. !87-58, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRÁDC, resoiveur rr: ,,ri;l- ,r.t ptia Lei F:d:--.:i ,.r ]rA.520 /2AA2, Decreto Municipal ne ZSA/2003, e,
subsidiariarnente. pêi2 i.J i :,.i.r,r'í"..Íróil19q.-J,::-, -,;.i:râs Dosteriores, Rrmar a presente ATA DE REGISTRO
DE PREçOS, cuÍa min,:t.t |;, .,...n11?Cr Deia Pr(,ct':,doii.r Geral io trlunicípio de Tangará da Serra, que emitiu
seu paÍecea [onfoir]e o:r':; il rirt::o ir.r:liqi' 35 da Lei ,.\e 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e
condições segliintes.

CLÁU:;I 1.1 lE, .l.Ll_B-_:_ . ..- - -r
1.1. Á ; r:.r ir .\. .-..r r . . : :, r,,lSf ':ú D: !li:taij!. -,r,.,i :_.!Lrra r, :,ve»tual ÂQUISIçÃO DE MEDICÂMENTO§
PARA l'TILr7,â a ,...1; Na ',.Ti .I . j'.: Í :. t J r--..c ?...4r);:\ -.r: :t. ,5 ]_ir,-tDÁDEs DE SÁúDE, VINCULADOS A SECRETARIA
MUNIalPrl; li- -r.'tÚlti. ! ', ::':.- .:r\ - . s :., Te:-;trc de Refer.ência e demais exigências
cstabel.c :i":; s : 3.j,:: -,- :l:,: .: r. ., -'-.:-,:i"A77/2O21,

CúUStJr..l .!,: .:l l_:- L1 t.1 1 : I T1,,.
2.1, E:rr j:-: : srl .1 J. r' , ' - -: ..r-r : rregão Eletrônico para Registr-o de preços Ns
Ol7/2C21E j i- , L i 't : .- 'i .: j : 

) i . , ,r'ii.!ri>!--rr;,L r ,:- :,;:1 ,':(:rrl e i)arre integrante e complementar, vinculando-
se, ain(1t,3 ji],oi:, i,r c, :'Olil..- .. . r:i -:.tL,r: i ii.iii!O.

CúUSULA TERCT]jRà - rl,1 ... _.!i:rl1lj1
3.1. i; :.:. - "r_.:ii,, .: ..:.ir,i:aiiir.l-1:a:.ao7eJinêses,acontaraladatadesuaassinâtura.
3.1.1. ,'r:, . r:':,r: r"._'i.! I - . i :: .t, .: , :lr ?:.-.lo_ sera Considerado doCUnrento Yinculativo,
obrigir:.|:i:-. :_..'r I : .: , :..:: ...-.:._.:'.:.;:.sao!.I(iiCôesestabelecidâs.

cúrrsí.j-l4 Qr,.l,r,]'1:_i!,,! ii r:.
4.1, §o!)ieçr a:;riiiarâ1.) iri .. :r;:.::lrr(!jliur:irii:.1 ..:, ..,r i, j i.n!j ostos, rarifas, fÍetes e demais despesas que, direta
ort ind!relâ!r,ri:,-i t.lli,.:li -, . i. ii. .) ,r::iei.; .!, \.! i,!lt li., t.e:ltaEdo a CONTRÂTANTE de quaisq[er ônus por
despes!r J. "..: - -.,ri.:;.
4.2, C-. "r.:.. r.-- .:i.. . r,::i!'-: .t,1I,lr,ElJDkIS kECISTR_ÀDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficral r:ri.:-ia.:-: ., ::,::-I . r: .::-.1ir..:lc!\i!:ui.ípiôsdollstadorleMatoGrosso-AMM,no
site 'Ánv,r-. tâ;1.:!:.-..15s!Ií -::_ _ j_ t-_:

CIÂ'-r:\',r .r:1,:1 ,... .. .. .,:,,.:iit ,-, . i:llj :'.\f!f§ ÀEEI§IB4pg§
i.í..,.rr...:, ., . , r. . s :.c lo,ttrole e administraiào da prcsente Ata.
5,2. l:, , , .:j. s ;t, c,"rt:me li,:itetório, ficam registrados, para
coni'!i. , , :. ::ja:, ar,itjrfi]1r. ibaixo:

ADELINA
MEIIO

5590€OA75AD*àirdF

QTDÁDE MARCA/
FÁBRICANTE

UN. 1.5{JU GENÉRICO/
EUROI.:ARMA

24,99

:l-. , GENERICO/
MOMENTA

4,982-:. rl\.

VÂIOR UNÍA
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E TADO DE i,í{TO GROSSO
}1ETÊI'íUR4 MU\ICiPAL DE TANGÂRÁ DA SERRÂ

Searetariã Muíri(_ipal de Ádhinist açào
Dcpartilmcnto d. Li.itâções ê Contrâtos

P M. T. S. /CPL
FL:-

Rubrica:-

7Í) UN

tiN

:|CLÁUSUI,A SLx

6.3. a ,-..
ilss!g:r l
5.9. r ': _

qLif li-.. : :

3 ) prr:- :--;: ,

b) â ).. l

,.' l,

'7 .2

.i i--:: supenoi ãas )reiôs fegistiariús e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,

:ri:-.. ., . .,-gi-:,,,.1 .ia:i;, os preços registrados poderão ser revistos em
.:r -, i1:- l!..r r. iir r:fo que eleve o custo do5 produtos 0u bens

: ...i,. ,:.,,r:-r',: .': r:;:r.,Lçri.s lrinto üo5 fornecedores, observadas a5 disposições
. -, lii,il, :-:;.sji-.- - .'; : i':: oe I 193.

I ir rr-s..LrircirJj.i.r ,:.!i ;l-illicado no ocrcado pof motivo supervenicnte, o órgão
. .: - . -,:,r!r.:.i -.-:. i. ;:::, rlos tÍaco:t ads valores praticados pelo mercado.

-: :: ....r..:i. si... ., , :. r:1 !i cr-as praticados pclo mercado serão liberados do
, ra ia r:.ll (i.l:la

. . r1...rr::, ri _,'.:... :i. i" a i -rlr' §c'-.s preços aos valores de metcado observará a

.. -:. : : ;. ':, r .r:ii;:._ão oaorri ântes do pedido de fornecimento, e sem
' i.'Êr I l;-:iÉ ii-,i a: ,.;...:, e fotDBrol'antes apresentados:

. i-. . '-' ' ' L. '.ê': ..1 ,C.'it).

:: r,, .,r,- ,,i\r,-.r 'i:.,.elicl à revogaçâo da at de registro de preços,
..:::...ii: .rr'ir-.-t-. i ),,.r:::_rrai:
I ::. -l, ..-.:li-:
: -'i:, - iu L.- r: i.r:i

::::.j i:i!( tirri:.., .::: ii1;1r.zo estdbLrlecido pela Administração, scm ju§tificativa

.' tti ,t:r:_.,.. :: -..1r i.;-á ioanrâlizado por despacho do órgão gerenciadox,

.r I ,: , j 
._1_ :::i fr,:rri:-!eita:11,â, decorrente dc ca50 Íortuito ou Íorçâ maioc

. . 1, .r i., ,,ii.:

. , . t: .._ .i .t-.:.e :..ri o:1tao de dâdos, indices ou tabelas oficiais e/ou
: .: i: :.: ,:.'(:,r' itn',.ri.,Ét1(lo tcdos os elenentos para fins de graduar a
. .t:r ::,..r: _ i r.:.r :,:ti.isr'rledÊteril.ourejeitaropedido.

. r, :-.:..., . .. :: .: i . ,. i: an i::clii nlento do preco registrado no prazo mátimo
: /i,.:, :- r: : . : : : i-.i,-.::i:u iri, pi_OCeSSO,

r ' .:., - : f.-.'s:a,1c Dracos, serào contadôs da data do protocolo e
., : ., l.-r:. - ::.:i.-:.;.:j.t decisão final da Administracão Municipal, o
. :f .. ;:. : - - : , .]: !: .:lrncnte, pclo preço registrado cm vigor.' ,.. :.-: :..r 'r.. i:irl!rt:,s solicitados dentro do pÉzo estabelecido no

:t : ' - ;:ri:lrr: -_ :: aii.
ri r- , L , ri,r .li r prer,.(lerá à rcvisão dos valores pactuados.

. r, i.-:.r-. , : r,: -\.i --5.ic nier(êdo. o Órgão Gcrcnciador, a seu critério
..r: ii, iaa,lia:ia t: :: ;-i,rs.

. .. . .--.:ri.. 1i,rij ri.i, ..;.\?:;,:it.'aroi iilreresses da administraçâo, cancelao total ou. . r': t:.-i, rr'§'. (...-' .. jio. a, iil)ieiiciária tenha direito a interpor recursos, ou a

. r't;1à, it'5 ir.ê.,s 5 ri:. ôublicadãs no Diário OÍicial dos Municípios

i.. ,- t: ti :, ! j j iC l)it PRECOS
. :.r..trgilalo lt.l r\tr, pol. iute nédjo de processo

ÁoEuNA m,F
Mtlfct
ro!n{\Àr l};-'*
559OaOA7tAoÉr hr.É'e

§)

2.000 GENÉRICO/
MOMENTÁ

24,86

uli. 2'1000 cENÉRrCO/
MOMENTA

22,30

M INILAX/
!]U ROFARTlÂ

4,17



Rubrica:-ES-IADO DE MÀTO GROSSO
iJ F EF EITU R4 MUNTCI PÁL Dg TANGÀRT{. DÂ SERNÁ

Secrêtâriâ lltufl icipal de ÁdministrâÉo
DepartarncÀto de Licitaçõcs Ê Coltratos

''

i ,3,

7.3,:.
a:esa.'

7.3.1
Si i...
,ier::,.

Ata a., i ;

- i ,. .' : ::: - !'.\:r,r lr1)ossilrilltid(r de cumprrr ls e\igénLras

egis:rr.io, na hipótese deste se tomâr superior àqueles

l,ebilitirção ou qualificação técnica exigida no processo

irfrcadas;
:cI:ent:s d3 Ata de RegisEo de Prcços;
'ccusãi. reti!-ar, no pl:lzo estâbelecido, as solicitações

.c.l5nrentíi do seu registro de preço na ocorrência de fato

.:.ril.atual, dccorrentes de caso fortuito ou de força maior

,.. .,_r :.:. .:,. -:?. a-,n,rr.arer estâDelecidas na Afa de Registro de Preços

. ,1.

- :l. i.ir,r,r'rii:is lcs9:liiaid(Js nrtrle:ci.io;

t.... -: irr,'':.i:,r:::r1l:-:tlc-rcconnadit{irioeaampladefesa,seráformalizadopor

r. !:r::i, con.luído o p!-o(esso, o ÓRcÁo GERENC!ÂDOR ÍaÍá o deúdo apostilamento lra
: l:,-i:? 30§ proponentes â Doya ordem de registro.

. ,. : :: ..r:,i:,r ir. , '-..r..ir:rs. i)ent coinc atestar as Notas Fiscais oriundas das

. . . - .rs :. i-.i,.:.: r ..: ::i.., r;), e:ir:.lel, qrranto ao acompanhamento e fiscalização dos
'.1.,, : .:,. r:t. .. .: r.:.. r:i:trijcaçàodesanções;

.r rr,,,:::::"...t ii! )_:la:L: ni) instlumento convocatório e seus anexos;
rr r '::r! r!::.1:. rr' .,' rr,j:j.ajD.'CtiV.JS Edltai e 

^tA;: . ) 1' ..,r-r. .i_, ., ..,:1t:josos para :t Administraçâo, por meio de estudo

ies ios preços registrados e a aplicação de penalidades por

. r"rj 5l-àCa:
,. : ..,'.:i.L7ta.i. r'csponsabilidade do Forneccdor Registrado

CúUSU
f.i, t: :

tbrri.:. -

9.1.:.
prcr,r

ql <'
9.7 €-.

aalti),t..

dÊs:.
9.1. r1

pe-: -.

\ i-\: :..--;.,-!-.. i . it^ i,,-rliiro cumprimento do obieto contratado, devendo
' '..;:r:.r-i< , r': .I'liefiâ,!s- insumos, mão de obra, ftetes, embalagens,

: :\ ...j:..: i.i;:lisias e demais despesas necessárias aO perfeito
' ' -. .r:,i -..--':' .'

'. :. -1.'-:àr:L)J, r,rii cstrita conformidade com as disposições
. : : a-..':r _ ::. :;t.cp osta de preços apresentada.

--: :]r,., est:plla.ias na requisição de foroecimento e
. . .. ii rÉ t:e ii:êlliiaa ao discriminado, responsabilizando-se

: :: .. :r. : : : - . :ir:r !r)::r as clemais conclições estipuladas no Edital.
: , - .-anti;ts constantes nos Anexos I, do Edital;

ÂDEUl\le .É..r:ie.
MEÚO
FONTÀNÁí H^"'§S
559080a7s3 ,eiron6.!t

\

P. M. T. S. / CPL
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Rubrica:-SS'IÂDO DE MÀTO GROSSO

PREFEITURA ]UUNICIPAL DE TANGA&í, DA SERRA
secr elãriã Munici?el de ÂdminisFàçào

'

10,1.5. (:r::.i . j.-. .-... r il rr,:-,- r:r.,rrr :::.diaterncnte, após o pedido de íornecimento, os
mol:!',...,r: :

desigri.i., ,:-, -, .,..: , . r ..:r r l
10.1.7. iú:;:::"-: ..,-- , ,,i .j ,;: .-:i,r:..., .. .li-i..iiiir:rções contidas no Termo de Referência, sem
defeitos -,! .,.:Ji:..r :1,.... : ' .::,': : - ri::..i , :;: :r:,r-.illgens apropriada. e em perfeitas condições de
arnlazer:.ri.:..: :,s,r.1 . . ri,l. i !:.:,i'ti.:.r. ..,:,.:-.!-::iirrirtaasüÂintegridadeenãosejamdanificados
durantt .::: ,il ..,i.ir .:. , ,, : tr:,e|llina a l-egislação vigente, sob pena de não
recebilr.r tr,i: : iirt 5ir,:;.
10.1.8. i-i,,'i.j.': :r.,.,1i- ... - ,, ',.:, rtr.ú,:.i.e!l(lo-sea repara4 corrigic removet reconstrui4
oustlb:rli:.1 :. ilrir.:'-1 1: :.-.:. :-.-, r'.:-..:..--,-n.J::1.:.nãoatendamopadrãodequalidadeexigido,
ou e!,.1 .r... :: rrr, -., . : :..: ir.roro, contados da notificação que lhe for
entreg{:! ,.,r,. . i.r,r'r;1.-.
iô.-i.t. i,;.r, ..-;t -.!.!,-...i- :, ,!r..,;úés de habilitação êxigidas no Edital;
10.1.iÜ. -.,,i,,.,.:..,, -1J -: .-,i .,.t-r,:.. r' :..,,.: r,urr:dJ na execução do obieto do contrato;
10.1,11. r ,r.. ..\ r rr -ú1, : -i:'.L--:..':.: r ..:' itllti!:tr reparos cm eventuais erros cometidos na
execuc,lo tlr, .:- I , a. ,

10.1.12. ir;,o 1r,ri,:.'i,rr!: .:: r.(!e:!;.::r.i...:ra,. ier',I c aL\nsentimento prévio do contratante, o qual,
CâsO haia, ::"-i., ,ia..o p.,, .. .
10.1.13. Prr:i,i.,.t: iJJr sr: ,-..ri-:i -si:eJi::..r,':,jibi.tuiedosfiscosaqueseiulgarexpo§ütemüsta
das respors::1,,;..iaiie: ,rr,: j f, r..jr ;r: :.Ja!i:;i :r, .,iti.-.o dc e{ijtal;
10.1,14. ,\.:::.: .. i.,,.:,! : , .L- ,:,, :, tt:-r. , r: .,:,1. !i,1. :.s.iii Jo contrato, que deverá ter suas solicitações
atendrcit. :l:r;.r i.r: ,. , -

10.1.1.5. rle: ii.,: ,:.i. : - J,-rr d f.u .Jessoal ou patrimonial ao CONTRATÂNTE, ou
ainda à:.r":. .r. .r .,r.. ,i-i-ra.: r.I.c ,_ -t:i ;,.itâaãô, nâo sendo excluÍda, ou mesmo reduzida, a
respc.!J:r. ..-i:,r .': t i-' : :,1 ' .1: , .: :.. . :r ., .e,t:o pelo CONTRÂTÂNTE, conforme disposto no art.
70, ria I .,r r' 1r , -.::
10.1.1{;. rlr- r' r:. r , -:: , .,, . .: ; iü:r.,:,riáriots) clue atenderá[âo) às solicitações dos
mecilr:a rr"r::i): : ,.: r- ..1 . I -. '.r ., t, : .i: -:I!itc, tClCfOneS, e-mail C OUfroS meios dC COntatO
pAra e'lLril ,.r, , .;.,.,: ,

10.4.1.i.,L-i 1.. ..-.-.. .::..:'ra.- -.., ,-.,..,.:ri:: ! \!,ir:; auexos.

CúUsi-.ll, !..= :;=i ... .. t,} -::.t ir: t-.- ,. . - --.,rt;,J,.;. t-)r;S L
i1.1, 3 ,,,. : r.., ., r.: ir..r(irros, a serem aplicadas durante 12 [doze)meses..'-.:. .:r -: r :r..:: - tt..,:t,,'!itit. hrver execrrçôes parciais, de fotma a atender aS
qua:lt-.. r, r ',1 -: r :. -. . sl - ê,r. srLicitaDt€.
11,2.:.t.':. : ,:.i . ',. . .: L.ril l:,.Ie 1,..m disposiçôes e especificações do edital da
licitji-! , , : ,:';..:e;:,.r-i.r.
11.3. I':r:: í':i " .. i:r r .. ir l&:.i.a Ce Registros de Preços, que deveÉ estar
devida,,rr.l::. iiir.-ir) -i rLlu t; Coirtr-ato ou Nota de Empenho ou ainda
Aulcril .. ,... j

períodt.ei- :.:7-.)".:,:,. .-r,-.' -i. I I -,-r.'.r :i'. keg,s:l-o de Prccos;
11.5. .{ eilti.,.r -l: i :'::..i ., .:, i:. .. '' ,, , '-r.::i i. ji,eaiilr {:lJ r-iecessidade, a Secretaria de Sâúde, atrâvés de
seí.i(it .: _ . ., : tL:,i Lr.j:o at.ont atada, ncdiante formulário próprio de
0aderr.i.:. : :- ir:.-i::..
11.6. l.:,:::.r. . -.-i t:.-,.....r - ,rr r..=r.i,,etl]le te, nâ quantidade total soliciteda, no prezo
máxir'-ro iie.: rl..' irr j i: r:irr. .-:.: r.rr:i je emperho, salvo se houver pedido formal de
Irorr..rr;: .:i . : i 1r :: r i i.i--.iac rela ÀDrtilNtsTRAÇÃo MUNlclpAL
11.6.1 a . . .1,- ,,: :ei:l ct:ssificida em segundo lugar será convocada
pêr. o '.,,' ,.

17.7. C,...:,: , tf , CÊt.IRqL DE ABASTECIMENTO FARMÁCÊUTICO,
loca:iz:.:i .t I :.' -.' rt:tgrn]ln3dr) pela Ádministrâção, na presença do

tgrá ô ij:il , , .j r - - !,ilt..:j.... . ..... ::it ti.
11,8. \l:rr-- :- r I .. , ::..:!.r-iielrnente, na quantidade total solicitada,
descr:t" ,.':: .. .

11.9.';..- .. - i,:-.o.rla;crs ap.opriada, e em perfeitas condições de
armrzi'r.r i.i , ,.: ,1. l:. . i. :, a..iir.r cJrifi^^dos dumntc as operaçõcs de transporte,

AOELINÂ
MÊLLO
romru:c l#Jl"*"*
5590808758 !1L! &is:e

§



P. M. T. S. / CPL
FI,:-

Rubíica:-

j. :r,. ,j. I il;i:rl.:.:Cs

cargit. (i.:i : .:.. : -.r.:.:...,I .: .,.i-.,.rj.:re|jiaar:rÊntos serem devolvidos sem quaisquer
ónus r.. . , ..i
11.10. Oi ,r:. . , . - ,. i. -rr' :. :- , :,.i Â!\'1sA/Ministério da Saúde; assin1 como certificado
cc;l\t - ;:r

1. l: i .r-,:.,i.ii,i ,, .,, -.iir,, -.;ir ii: .:t :!-i lcgist:oS e/ou Certificâdos nãO SeÉo recebidos, ê a
. s.rgunda colocada...

11.11- l.r;:_ . ::. r : : . rr-:r:.l.iq. is prilniiria-s c secLrndárias dos medicamcntos
deve':. . . i :..t :tLi, i,) ?i./09 da ÁNVISA e Portaria GM/MS
281..,i.i:r
11.".1. r:., .":, r .-- rtil:.i3j. on conÍbrme ô artigo 8a, § 6p da RDC nq
71/": ' ' ' t.l.-: :)alia I cmb3lâgeÍt sccundáaia na embalagem

Frir: i_. . i:: : .,.-..
11,13. , .; _: . ri:i'. iie iali(litde e fabricànte, coDr seus respectivos
i!1p,-:,.,i :,
11.14 .: . .., eltci :i uniílâde contrâtante, deverá ser de no
miniír.',
11.15 I : rt!.: ..s Lliêlt3dos, lttl) iroLieltio apresentar
;1e1., . - r't't! il,a referctrcta e. JD ldrtâl
I 1.: L:.. ,' .,. de Delesa do Consunridor ejpeciaintente no
taaa r: r .,. . .: :.:._tc(ilidos ao Lrso a (ue se Cestinam ou lhes
iirr-" l
li.ii I . :. -i :,.:iit : calgo do lcsponsável da CAF - CENTRÂL
DE {;,ir;i. ..r'. ,. :. ..r I J.:i..: jtú.1r', quc devet'á procederà avaiiação de

satistii..\..i'-. . I ...r : ,. .:i..: i..lu.
ii.l'), I r, - ir.,: r.j; .rr: l L?ii rentovcr-, fcconstl.uil; olt subslituir,
os a .: :. i. ci ii resul3ridades. incorrecôes, resultantes do
[cin. ..j. ,_ ] .i;r. sa!! .,tirs adir-ional par.a 3 Conlt.atante, sem o
criii rr': .i. i ;a.:_:! l),rs ,:evrstns nr)s túigos 86 a BB da Lei
9.;i.
11.211. i- r .r ,:tC:,s;io gnquadrarnelto tras especificações do
obi.i - .:. ::j . :r, jile .ouiea, ils dispusições da Lei Federal ne
8.5ÉL: ..

11.21 . :- ti ,ei.i:riiTE n.t..r será obrigada a firmar âs contratações
qrie .l r'r . ri r,::. iq-,tisicào pre'tendicla, scndo assegurado ao
bÊn'.ii- - . ..:.

licit"::. _, --.! iil -â.ta, podendo, qualdo necessário, solicitar
dofi: l

q!Â,1\ .., . -. ..-,,-.: !r.r.!Ef-e
L2,', . . ,ji re áilr:tnisit.àçào. alt-ar.és <io Encarlegado do

sc:t:i, t.
72.1 |

al t, , ' , , ..,rier:i ,i cirnferência de sua contbrnidade com âs
,,',1r.. i.i ;' : I :. , iii: lerelliinelito;

hl D. ::: " .. i:,riio. r]eC;ante, 'atesto' na noti fiscal/fatum,
a- i . ..j :., it1; :.:isat1le!lto,

72,2. . ,:_,s :i,, -,ilq u.tilr a meilt(, nas r-spcctficações doobj:.,- : I : r- -r..- -j,l}.tscs Ie il, e seus p:uigrafos da Lei
§,r i.
12.7 . t. . .,: (lililaordi) conr o e(jrtal, ievcndo estes ser
strb..
3ci. .. . - 

,. . . l,:r ire ;grcguc dircrto ao l.cacbimento de

AoEUNA âffi**'^
VEILO
FoiÍrANÂn H^*-'*
sseoEo8758 9§0L,*ú

j-rts',:o possuir Ecgi§@lqulElsÉf1q_dÀ§a!Églg que
,.:§\j TO FARMACÊT'TICO.

,

§



P. M. T. S. / CPL

RubÍica:

12,4. C ":-.-.' r. . ' L r ::.r.,rr : i ..i i)(,rsebilidade do FORNECEDOR REGISTRÁDO
quani., _1. : : 

_ : . rrlrl,z..ção pelâ Secretaria requisir,ante, nos te[nos
dcCi,l'.- i - .,

12.5. -! , r :' :. ,. ). -.r . -i iij., l,:{ que. anotará em registro próprio todas as

ocor-rar,. .. :-,. .-.,'.r'tr'less:irioàrcgularizaçãodasfaltasoudefeitos
obse.'.,.,,:

CúUstJrj_t: -. ,,'r.:.;.,-:.i .. _ _.-'.:, rd'_-:_,.]..: .

13,1. l).:, i:': : .:r i-::l.,s ., illtrL-Hucs, pagar'á a CONTRÂTANTE à
CONTRI,IÁ;. : : .' r\ rudüróscrn.o:
13.2. Cs i,aj-:-::,,..ri.\ :r: -: i" . Éi-- .i,r:i \ota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por sen;i1n; :;t,., '\.: rr ' l:.' .., - r:. .,-. ..i,. :1. ...-.t:.lio [egativa de débitos relativos aos tributos
federais s I ii::, : a,. ',:ll.ri, ' r.r:i.i!ri IPGFN/INSS), certiíicado.re regularidade de
situâ!à,.i:i..:. '1, i.;.:. i .,-.r.-j,ir :r..1.:s.25 lal,t-ri)- nop.azodeaté 30 ítrinta) dias, contados
â pârtia di! :4.:- i:'r ,rt : ri.r
13.2,1 ,l,r: i , !: : -:,(r -t-pósito Bancario em.onta corrente indicada
lla DÍ.):;r {-. . . -. iiii ,.(rrlta aoirerte enl que deverá ser efetivado o
créri ir, ).

13.3. lia c.r! ;-:i:.,.. ilt, . :::: .j:'. 1!i. .i, i,r..i.-;,- . ,i li'Lrs ê{ incorreções, o prazo estipulado no subitem
ant€fiúirasr:-. r5.i .. , i.,:.: .1.: :.,. .,: -t.ietraêÇAc.

i3,.!, 
^ 

C.i,'!i:,:. jr' :).,. -: ,= j ,ii-.- . rl , a::lli.r ..rm CNP| idêntico ao apresentado pãra ffns de
habiiila.::..rrr...)' :,.. i--rr :-.r': -:i ' r,r::-::o a:-:t:r.tfual.

Í]tÀ! ! : .. . -r-,1 .- vl IP-{T.lçÀo

ilen .l . r..r,-:l:"i:.:r| i:lli.js ilLi d:feitLjs, ncs tern)os do art.
(,1 r.: i

1á,.: ,, ::e!i:!:l:.!\ s!'r.,'iCores í,1!' aêia SJcr.etâÍia,
rl l al.

11,2.i. . : -. . t.. ,' arrle,itnento dos seIviços, inchisive obserr'ância às
quantlcai:.r r. i.!-. r.. ,.:.1-..: i- :. i..:r.:es:,to.iio.om as especificaçôes do edital, bem como,

dal?i n.!'.,' ,

14.3. r:i.: r..:... r: , , : .: .- . I :..r:, Í:; -Li.lc e qu;rlquer caso singular, omisso ou duüdoso
lrào )r..., " i . ,.:i q"c nio.lcJrrete ônus porir o lúltnicípio ou
moCri':a... ,- ; '.

14.4. .'.: .,..: r',::ir : .i ' Ilu|:-l'-rio, deverâo ser solicitadas formalmente pela
Con:r.tt.,.lii. . ,' r::.r - : .r, :,,.Ji. em tenlpo hábil para a adoção de medidas

14.5.ii] : L - : - -: : ü,rrsDtção, veriiicaçào e controle a serem adotados

coD:i.-r.i :: ., :r ' | r ; . i tri--t.i:itcnto do olljeto da pt.escnte licitâção.
14.6.: .,. .. 1 'L 'r, r..i_r iiíacle úrica, ilrtegral c cxcllsiva do fornecedor
conr.a:.t' : r' :. :. ;r'_:,..,.e\Drôlimâseremotâsperanteo!Íunicípioou
perãitt- ' - '. ,:l:-:: :r..,l f.xtes da execuçào .ontÉtual não implice em
cories . .:: --',-': c Fornecedor. sem prejuizo clas penalidades
prc\'i: ' 

_ :" r . . i :r;,rt:rrros às lalhas em suas atividades-

e.L!U§Íii-.. -L:a.. ti.r-! ,i:t l I :..il-i,,,irl.,1:,
15.i. t.i.::: -.: r.: r ,l: t'.:. J:,).rr qe eniiegar ou apresentar documentação falsa
exigidn ,;:r, i r- j :. i ... ::,i ,;.rtc .) r,ào mantiver a propostâ, falhar ou fraudar na
execu.;tr.i.,.: . ,. "':. r -t .. :.:Ltr.-:i\e l.fjcaráimpedldodelicitarecontratarcoma
:\rlnlir::::r.r.'-: .., ,., :.. -: -.ti::-..:Ii.ta,) .ie ioinecedor estadual, pelo prazo de até Os
(cincoi3llô. - l),1,-. ,. -.ir - ..:s ltci.Iajs corninações legais.
15.2. , ,- .::. i : . ,,- r. :rL..i, que deverá ser apresentada no prâzo de 05

l)adveitelar, : . : r.:-...,.,::
Íl) ntuitâ,: r r''. :'1.1 i, ,..,.r.i:r, l -., ..: -:r.,c. iiliústihcado no fornecimento, sob.e o lorda

nouu fft**'
MELIO
FOiIT N O:ã
5teo6o3753 ffj:jê:,.

\



RubÍica:

rrr) .., il; . :

s.iir: l
iV) ,-...::
pfe. : :

ccn :r.,
\') .i ;.,- , : -

Titn::i.',. -.

vr) ,r! ..
mo! i t: :
autÍ)i'.:::r. i
Vll]::.-'': r:'
de !t:'i: :

rla r :,: .

lItSl I :...
rlti:
qu: :r.
pefi i,' . . '.
ix),..
de lir,-,.
nle§ rij: j

x) ':,: ::
coli--i:.: -

tcr!::i:a..- .

!)::'
r'eiil :

(:ci: : .

Jil. :

â,:'- ,

iaI:
x!!i.

icfl..

Oil.rr:.,, ., .

h'.i :,.

X ,'I

Sl :i -,

ória de 5olo {cioco po

rco Por cento) poÍ d
adô nos iocisos âí:
lrrte {Yia internet- c:j
.iFar dê llcitaçâo .
àté OZ {dois} ânos;
[â licitar c (.onhat
rlu aaé Oue se:â D.r

.entoj !elo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada

,-l,l ,escrrmprimento de qualquer cláusula ou obrigaÉo
'!r sobre o r.alor da contrataÉo em descumprinento,
', cutro), até cessar a inâdimplência;

r'lento de contratar com a Prefeiturâ Municipal de

-.:.- i:,]l? .i r.lninistração Pública enquanto perdurarÊm os
r r|r' :ia : r{::bilitação, na forma da Lei, perante a próprla

l-"1! ação tciá direito de recusar a execuçáo da contrataÉo,
c.;rrdo à adiudicaúria a perda de irtêr€sse no recebirtrento

;r,ir1 pi.eiuízo da aplicação das penalidades previstas neste

,!ir i-.il!!§curso do prazo estipulado na alínea anterio0 em
:., c e J corrclusão dos procedimentos administrativos
ie§,-? aoôtrato, com a aplicaÉo das penalidâdes cabivels;
, !' :rDilerá ccntratâr o nemanescente mediante dispensa
: 7r, otserlada a ordem de classiÍicação da licitação ê as
rr'oriia ineCida legâl pâra pÍestação dos serviços orã

rie,-erá :er recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,

i i: apli.:lçâo de uma não exclui a de outra e nem impede a
;.bô6,/ 93, com suas alterações.
..l.iciú do direito de defesâ, após notificaÉo endereçada
:ri pâ.a rnarifestâção e posterior decisão da Âutoídade

ialâ rescisâo qnilate:
r-etrociÍado, a (ontr:
da Lei Federai ,e 8.
ContÍâtâdâ, ou aílr

.cgular processo administrativo, podeÍão elas sêtlm
.:ae Êcr ocasiâo do pagamento dos yalores devidos, nos
,_ivit):
i:-re. .ntêr'ior ou, inexistindo pagâmento vincendo a ser
:iireEte para possibilitar a compensaÉo de !"alores, a
i,r â isrportância remanescente das multas aplicâdas, uo
'ii. -i.ô, pela Contratada, do €omunicado Íormal da decisão
11.r i a: r:anl õcs legais cabíveis,
- . r rrlaii,'a lreEte, ou não, de acordo com a gravidade da

a'n E.Je:i yr,ri.'-,- .1u!!!-r!atir.ame[te, a l0o/o {dez por cento) do valor da

::er';:-iie i' .,:aa: rr,i :lta1§o! ,aasionados por nrotivo de força maior ou citSo

15.3. Âs pr'r
exime a enl;)
de Tangará it
1S.4. §as li
inidôaeo.: ll
Lei 10.52C/0
15.41. Dr:r:r:
15.4.2. Canr--,

15.S. é-s Íê,'
SICÂF ;u no
licitatrte del
comi[açõês

r.rl]lsríáa'/a, consequentemente, a sua aplicâção não
rs iiui seu ato \,'clrha acarretar a Prefeiturâ Municipal

r:::nlii, aomeiiarento de fraude ou comportamento de modo
.' ,rr- 1., ;friLrliiírãc desta instituição c do preyisto no ârL 79 da
:rài ser aplicadas cumulativamente:

..'11-,: : \ [:sc d. julgamento;
I --ii,-r1I.-1:- i p:irrlisaçâo do fornecimento.

, S:!t. iítil Cr Cndâstramento Utrincado de Fortrecedores -
' ,!sc 3 co câso de ficar impedida de licitar e conEataD a
p.eluizo .las [rultas previstas neste Edital e das demais

!,-3.E-EBEqQ§
:.-: Pútliicâ po{je.á utilizar a Ata de Registro de Preços durante
:i.:r,irzacâc da Secrctaria Municipal de Administração.
i r-.cs. úbr:','raCas as condições nela estabelecidas, optar pela
L.ir !r? nic prejudique as obrigações presentes e futuras

LIELLO

FONTANA:o s
5seo8o87ss'*;ll*''

er .- :1,

15.1 :

16.1

P ]\,I, I S. / CPL
ft.:_

\
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Rubri(a:-

Depattanrcnto

16.3 C : .: r .:.r 'r' - r , lrriir!'. iri t{riillidade, ao dobro do quantitâtivo de câda
itenii :r;-:si : ... :: i L. , ,:,: i'lIr8ará da Serra e órgâos pârticipantes,
ind.p -.: : .

76.+. i. , .. i : :.-., :,'.:..:1.: do Searel.lrio dÉ Adnlintstrâção, que,

al ,l,r':- -: .
rcl l,.tr _ .: . , .lr' .,,:rr:r iegrsl;ç:_:o i-igentc

16,5. , -. , : :.' llls D.it ril o l-l:-oi:cssc aie alriorizàção de
rcis. -
a] n: i:- . : 1..

bJ cue.:: :,.
.lt,
í11 - . '''i.. ',, i) lrr ,'o.( r,.i! 'n rtàro(:
e) .,
:)r.-
g);':.i:'.

16.6. .. : ' :-r ile l)reaos, sollrerrle apos prrecer jurídico

16.1, .. "' i..'l \lu !,.É.il ,ie l.rtg.trá rl: Scrrl. por melo
tio Se.-r .- , ., .!: r, .,,,- . -.., -:. r !.:ii,L!<r.t !i ,,li i)el,) eDdereço Avenida Brasil ne 2,351-N,

tsair:c l:,:.. : : iiii:. ''1" :.'':' '

CIÂl]SUi., i-,!' :'j -l,:j'l:'t: .,.: ! i- la!, i.':/ ! '.
17,1 :..:'.- : ,: i r_i,'! ,, i)i,rp()sta (ie pre(_o e os llocumentos da
pÍoi..,ji.: : il il.ii ,: r .r.:gj(r lirrr] ltaltc dL'sta Atâ dc Rcgistro de
Pre;.,j
77.2, : , -, . , r.r. it.l ii).521j l2oll2, Co DecreLo n.q 258/2003 e

d" '.< i
17.2 .

a) t.:.r:,.. :: : i::r..r:ro dc lavraLr.rra de tôrnro adiLivo à prescnte
,{r,: ce :--:;. .
bi É .-.:,- ..r:..irxlqLrer-opelação financeira.

cúus Ll'J!!-ii.iílli.',i :,. -
18.1, Pa:. a' r - - -: : , r.i .-..ír:i .',fià ua Regisrro de Preços será competente o foro da
Ccn'âia:. l, :.- ,

E paiz i.:::'.r'... __:. -.: : .t '.r:i.l .r presente ata de registro de preços que,lidae
achaai.r.j:ri.,i:,. i- -.i..:. , il-ijl ,.(J. .r r,rarÍ.i, peios signatários deste instrumento e pelas
test.ri :.t" .. i , I - t--:,r",..rt,, clo l,icitação.

(Í§('\
,:itErLy MAp.rA r{Rh\fr zeNlTm souza

§F.RErÁRrA ru \ULlpAL DE SAúDE

... :. i {-t1.,
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_11', .

Pti
i,R,.
.,,,.

Aos,,i.2..,::i,.r;::,.:r:rl: :. :.. ,'i : - liC na TANGARÁ DA SERRA com sede na .{venida
Brasri :: ]..:l : -\- .:;i,- :,.', . - .! r--.ri ro aNPi/MF sob o nq.03-788.239/0001-66,
r1esi3 :r.. .i. .-, rj.::::, ' .l .- .. ,-:-liiiio ]!!ASSON, brasileiro, casado, portador da
CéC,rl: .t: i. , - ... ...r : , l: i :' 'l -i0, r"esidente e domiciliaiio na cidade de

Tar,-;. i.. :....'.- (.ERENCIIDoR e a emuresa CoSfA
CAMA(GO i.Or:.,|.i f.-r:'i .'.r.i r ' ll-'.;i -. - :.,r-:r,,ia\Pj sob o nP 36-325.L57 /4001-34, com
sed? r' : j -r, ar?: 29.101.800- Vila Velha/ES - Fone: [27) 3320-
221 .1, : .r. .. .. r- r ':- :.:Er-r:.iio pelc Sr. Felipe David Mello Fontâna,
brr l:. . . ..:-:cl,ice RC n' !.722.479 - SSP/ES, inscrita no
CPFII',i -..,,:, .:' i -:rl . r r, r.i:: , . ,: -:aili'ae{-ED0R REGISTRADO, resolvem naformada
pela J-.i i-rr. -,i i,: -i,.i, .-1.,.... ...:... --.,riii.,J, e, subsidiarialnente, pela Lei Federal n"
8.6í)(.', -:)t:... r :r'i i-.. : :: , ...:l: lE IiECISIRO DE PREçOS, cuja minuta foÍ
e)(a::r-rri-ar r r: r t' , .-... '- S.rar qlie enlitiu seu parecer, conforme o
pai.,.lr,lir r.ri r -.'.rl , . -:':l r ..;L!;rs e condiçôes seguintes.

Cl.í ,: 1L1 :, .l-.- :=.
1.1. '. : ..u . .IQUIS|CÀô DE \IEDICAII{ENTOS,

Nll . , ,(rr-.ê-.:., . ..e-:... Í.:lqênciâs
L-sr :' '.:.? 2J27.

LL, ,,
2.i. 1,r,.-it.;í)rii.o pare ReBis,-ra de Preços Nq

.-.;L. r:- . l' t ll.-rrr,:t..,: -,'l::ili:ndO-

Ç!Á'.15,-l- -:l -r,-: :-:-::- -- - -..1
3.1. r I '.': . a.'--_r:el Ca da,.a de sua assinatura.
3,1. l. I . , .- , iii. .rrasid{:!_a(lo d(railmenrc \_ir'!aulâtivo,
ohrrr',1 ,. . :. :. rc:ci,es esaaiielecidas-

Cl,Á,i.1 i 1,:, . :.,::. ..r
4.1. ]\í.:i L'(.i..,..:,i,i:i:.,. : , ,-:iti;.r ,: ..:.-!3a.:, tarifas, tletes e demais despesas qUe, direta
ou : .r . '- - :.r. :C(, a CC\TRATA:{TE de quaisquer ônus por
des;,:,' : ..l
.t.1. - :.1 'F'j;!TB-/.DCS d. At:i serÀc publicados no Diário
Ofi ' :.. ',r,in..íprcs Co Fsr-ado dc M.t.. G.osso- AM M, no
sitc 1'

CL. li - :..' . :r 1: . .,- :'X!__RE.{'1SJ-84!-S§
.ç,1. l. .l : ,.r ::]it,.:oircadntirislÉçã.daprcsenteAta.
5.2. 'i . - i :.. .rrrl:,int(r ltait;tófiü, lc.ln'l ragistrados, para
co .'.r ,. . - :,I. :-,i..r. ao,tli;iitie abaixo:

t4

MÁRCÁ/
FÁDRICANl'E

QTT]ADE

20.000 1,30

8.00c BAMIFIX/
CHIESI

2,07

ii\ 1000 sl[1BrLEX,/ 38,00

rii

I n,l.;.",

BAMIFIX/
CHIESI

I

N
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Rubricâ:-

4:

120

G.tâ-.'. .... -,. . , .. : l
6.1. r, . .:, r-''1 ,racJj iegisti'adr)s Dr)ier'ãL) sel revistos em
deca;iar .. i.: lrl-iar qür eleve o cusio oo! piodútos ou bens
re8r.,.i. .. . . . :i -1.i l.:r-receCoics, obsen'allas as disposições

6.2-'.r.: .. : :i '- i-:ê:aidc por moiivo super-Éniente, o órgão
gere-:.. , 

_ r: i'.ri Iaiaias p!'iliicedos peio rnercaco.
6.3. -. : . - :: !:.ii;.i(iÚs pclo r:rcrc.iric serÀo liberados do
(JII \'. .

6.4. ,'. - . - - -! r::a!i aos /elorcs dc nel-cado observará a

clas!:l: :-r -
6.5. . .LicJli rjo pu,Jcr'iLrnr:rrr o :cmpronrisso.
o ól-, '
a) Iilr:. - . - .irir-::r .ir1t:.s dÍ) t)cdido dÉ loílleailnento, c sem
apli, ;-,. - ri.r',-.i::19§ 3pl'esentados;

ador:::a, . - :

6.7. -

a)d.
h) i : ...: ..:.trl:ciilo pela ,^.dministr]Ção. sem jrEtificativa
3CetL.'i

'J : ' . j " Ps lil lllLrJus rl.i rr-"'.r(l r:

6,74. -. i.-ir,...- ic .latics, indices ou tJbêlas cfrciais e/ou
olrtr '.. : - ,. ,r:'Êriô:ados os eiententos para Íins de gfaduar a
jusiii .- ...i l: ae rr ir ou r-.jciler o iredido.
6.1i. ,- : :.i.t:i,t.iertc do pteço registràdo no prazo máximo

6. ! l. 1. . ':. .:.!!. jer-i{) .í)ntatdJs da dita dú protocolo e
enf t: . .,..ijà. iin-"I da Admrntsr.içào Mitnicipal, o
'u. i. :...) L. .::r'r o t?g:\t- .J , Pr '...gct
6.7i..1 , . 'i ;oitat:xdr)r cienlro rlo cnzo estabelecido no
crlrr
6.12.. t:r -r:::-.:;ia!i-r;iodos\:doiesplctuados.
6.i:J. . r it .. 'r :,:c:iat!o, o Órgão Cer.enci:dcr, a seu critério
pc.j i
6.1,.. ,. .. '. : . . i..r .1::re!ses da administraçâo, cancelaL total ou
pair::: :1r..rr :: .a a a1!:3 teilha djreito a interpor recursos, ou a
itd _:. i :: i'
5.f ! ,^, j, .. : : . . :,, t-; á:-io Oficiàl dos MuDi.ípios,

BIOSINTETICA

'.i \. 22,00

.t\. CLENIL/
CHIESI

5.26

PROCTYL/
TÂI(FDÀ

47,65i

HEM^X I

ERITRON/BtO II
I srDus 

I

q\
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Rubrica:-

7,1. u ,rr_,..,:: :, .r: .: ,.: . . ::,,-rgàri) tia ;\t;r, por irterolédio dê processo

ad1,.::..
7.2. ..
7.2.. ' ., :rn ,ssibllit.rdo úe L.rrrprir as eYigências

ilá,'.
7.2.:.
a) . i-i;'l .-,. , . . - '.r,! f: l'i)órese d.ste sc tL'rnar superior àqueles

?..
bj ., ;::.:: .. l. .r. , . .. i-:.rlilrcação té.nica exigrda no processo

c)'
dJ ; , r- :.: , t:, .. : il,',ar.le Registro de Pl_eço5;

e) "'1.: :.':r pliizc esL3llel.cidc, a§ soLicitações

lJ ., . : ._ ' : r.. '\ c-i:.lirelecldas n! 
^ta 

(lc Registro dc Preços

i.i. : ...

r)
b) : : :' ê'r :''\ l)ratlcldcs rI1) mercn(io:

c) '.

,les p :. r.

7.'.,.! :''l r-ê:lstll de prcç'l n'r c'of'ênc'â de fato

supr,a'r_l : ' l:.. fi-l!e-r ti.' casc lolluito ou de tolca maior

ili. ,-,,, -.., ,' .'..,.j ::'tE\cl.lDoR Íará o devido apcstilamento ne

Atá Je l:!- l' : ,- r:;istt'o

CLÁir::;.. -.a,' . -.:- ...
3.1.. :. -. r: 1. 

'-t.gL-,, 
.br

elllli,,'.-
9.1. :: .-
9.1. i
9,1.... - : -':, .L,llr at.'star as Noias Fjsaais oliuodas das

obi ...
9.-r.:i r, .-t :llii, .:o accupanhanl!-ntc c lscalização dos

p:n:i. : _ ':'- l::il:l'i':es:
g,\.,..1- . I .:i':!'.1cni() convocatirio c seus aneros;

9.1.,; - ,, , : : r., '-: . ,: -ii:il e:\ra;
9,14r i ::r: ;'1., t ÁdrriNistÍação, por tiero de estudo

f.i.,'. i: ,! r'..lisii:r3.s c a aplicaçào dc penalidades por

dc.'.
9.1,:':.:., r.::-.:,r':. ..:hlsifao:l;
9,i,... .- ; i. : rcspi'Dsabilitlade do Fohecedor Regishado

10.1, ,.:r 'r a'il r:'!s .ilefelies olr decorrentes da presente

Íica r'.

10.: I ' r r: 1: :-::i3nL3 do objeto contralado, devendo
esr;. : : .. :ls!:mils, nrão de obra, fretes, embalagens,
segii;'.,' :- .. ,r-,r,,. r: CÊmais despesas necessárias ao pcrfeito
rir r',..

10.i.., :- .. - .. i r:i .stilta conformidade com as disposições
g (s. - 

_. , oir(,sie de prccos apresentsda.
7L.':,... - , i !-.i--,r,r:riis na iequisiçào .ie aornecrmento e

:]a .. i :, r:i ?n iis.limil-ladc, respor,:abilizando-se
çor':-r : . . : :.. j.:i.. :i :leDrais,,onriicões esripriiadas no Edital,

§\
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Rubrica:-

10.1..?,:'-.,.. , : .- .: i ) -:: -.. -.!: 
-! .' ;; i.i tlias constantes nos Anexos l, do Edltel;

10..1,:. -,. , .:..,i.r:Jiiiente, após o pedido de fornecimento, os

mu:."i..

.orn:.:... : i, -. - j üe ea. aientes do trabalho, com relação ao pessoal

desj{!,. .j': ::- (. - .i '.' .

10.1.7 ;ri::..., - r. :- .: . .: .--': i.1êcões contldas no Termo de Reíerência, sem

deíêi.., r- ' .'-irop.iadâ, e em perfeitas condiçôes de

arnlJzr,r!. . . - -.- -., --i ..- a slta integridade e não sejam danificados

dura.:a i: .r :: :r. .: '..'' lililla â Lcgislação vigentc, sob pena de não

receai,.,r.1 a , .r

10.i.8.i:r:,:.. r'. ir . : '-'):'.': lei.rrdo-sea reparat corTigit remover, reconstruiD

ou s.b:, i,, '. .. , i . - : :'l :: ,r r.re t.ilo atendam o padrào de qualidade exigido,

ou e:t: ur..r :. .. i.' - ., i:-,e,1to, contados da notificâçâo que lhe for
ent-êqü3 ci,i r: ".,..r:' .

10.-i,9. !"rir''- :,',.:: r-. "1''ii-i : I -rúi.;es {ie habilitação exigidas no Edital;

,l}.1.i;:..-t: i!-. ,:r-r:r;o nâ execução do obieto do contrâto;
1t).1.ri -.. :; .rr '!r - rr. -::: ieDalos em eventuais erros cometidos na

êXÊi,.:...1,1 .:

10-i.i,,. ",,,." , :..1. ' l. . r 1'l)5e;ltinrcnto prévio do €ontratante, o qual,

CaSú ii::j.r.:-;:.. ., . -

10.1.i.i,,', '. : i' .,.rrr-?.aiGSiiscosaqueseiulgarexpostâemüsta
das.e-i.t:i.rl'.. r.,:.-::. .::'-., . 1 -:r ' r.:a' eCltali
iü.. ,, -: .:-1 lclltr3tc, que devefá ter suâs solicitações

atea.: -.:
10.j...-, .i .: : !":..i. )csscal oi pat.imonial ao CONTRAXANTE, ou

r-csr , .- :;'l-. iOirTRÂI-ANTE, conibrne disposto no art'

fO,i.^,,. . .::.íi,ir,'[s) qrre atendeiá(ão) às sclicitaçÔes dos

nreir.-,.,, ' l . . : ,.- 1. i:-j -rtrcíÔncs, e-mail e outros meios de contato

par'. . . ,l..
10.1.i/'' .. - ::r:r.xos.

ctÁtl,:!!j--: ,-:. :'-. r.-.- --t-- -.:-:,:-,{f-' LtCsLoCAlsEPRA
11.1, 1 :rr : '-- !" ' : '':l tos, a serem aplicadas durante 12 [doze)
meses; :iss r'.i :. .r- 'r ':'' jiafei'e\ecrlções parciais, de forma e ãtender as

quar,rii.:. i :' trI. '- _'''icilrltu'
11.2. l 'r'ri'' ( lnr dispo-iições c especificacões do edital da

lic:Ii,, ' : 'j :!'

11.:. : ir. -!i:rl:r .le Registros de PÍeços, que dêverá e§tar

dev..i: ,_:.- r : .., - _l -..1r I aolltrato ou NoLa de Empenho ou ainda

71,1, . . r '.' :c ie Etlperho e requisição do compras, Pelo
per'c:;, i : . _.i li. ': !:a:)!ia9:eços;
11-5. i.:i,-:_-. :.i. -:., r. ',:.:l: i .i: -,, -t..:::r?.ess:d3dq â secretaria de saúde, através de

st.r,,rli: .-. , i : :.. a a1'xt.irt da, tnediante íormulário próprio de

[)t"r1'rl, ..' - '

11.Ê - ,, : : : i,.,,i'!iirtc. ô:l qllàntidade total solicitada, no prazo

,,,áàj,.t.r r,.. i - rr '1.: iis .inllelno, salvo se-houver peciido formal de

pror ::, - , ' ri .''': Lr D.iâ ;fll"llNlSTRÁÇÀO MUNICIPAL

11.ê. r , , . ....!.r ciãssiii(eda em segundo iugar será convocada

f\a r ' j

11.1. i . r .r' í tr" TRtl, DE ÂBASTECIMENTO FARMACEUTICO'

locii;.i,.., : 'r:ei-sr::rcic' qela Adminjstração, na p'esênça do

eÍ|c,.ri..,.r:-, ." ' '!rl ern iia c horái io comcrciâI, onde e mesma

leÍâ l .

11.t. -a i : .:r,"elrrrcnte, na quantidade total solicitada,

desc: : r

ern:1: ir: : . . :''r::'íi,:âLlr's durante as operaçôes .le transporte,
iEUPPE
DAVID
MEILO
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Rubrica:-

ai.l

l),l .

: : .J

. . at.rrii.xlnetltos serenl devclvidos sem quaisquer

- ':i,'r /'&ri nistério da Saúde: assin como certificado

:. i. :.ir i-,r!i!ir Re€istro no Minístério da Saúde. qüé
r ': lli l1).cÉurlco.

: !,.;:i..Js e./ou certiôcados não serâo recebidos, e a
. : ..agt lca colocada.

- ' j: : , .i : :. hll :iq 71/0q da ,ANvlSÂ e Portaria GM/MS

. . : -.1'.i:il.;.ts cu conforme o artigo 3e, § 6a da RDC nq

I : i', . i( _':rã a cmbalagem secundária na embalagem

.:.':. íi.: \'a!idêc.e e fabricante, com seus respectivos

- ,-',:'r:'-l ,:- : rlxid?de contrât3nte, deveú ser de no
- ,: i'

..I :13:',.-.S OtlriâdOS. lrãt: Pol.nrlo aprêsen'"ar
''. .r j. i rr:l)í- de retêl êIcia e c do Edital

. i , , 'l',.iii(-- de Delesa do Consumidor especialmente no
r -r .i ' :; :..degurlcs âo uso a que se destinam ou lhes

r:..i .;'::r'i:r cãr'go do responsável dl C,AF- CÉNTRÁL
' :r .1 SaÍriic, que dcvr'rá p|oceclcr à avaliação de

:r : :r : , '- :.r .ui. t'rtãlidade, sendo que aquele{s) que não
-,: ,.,. ,, r ',:. .:i iiia1

. I i . !r::-:_ aoirl.gir. reatover, reconstruil ou substituir,
' 1. !" .'iriegtú.rrid3des, incorreções, re§ultantes do

,- ..-i. .-1. ;,l:l i;;lL:s adicional pam a Contralarte, Sem o

.i..
1l.li . r: ,r :! .-:iq.ladrn fle lrlo nils especificações do

cbir. , . ., ,.ia ::!-:)e.. :15 .iisposiÇôes Cn Lêi tederal ne

11,.:- : .i .:!-, i:,:l! selâ cbrigada a flfm.r as contrataçôes

qllr r. - -: .i_: :. iq:.isiçio lifctailaiitia, sendo :lsseguEdo ao

irirr
71.r. ' ;.i,:d:tie dos nledicamentos lornecidos pela

licit;,.. , ! :::: .!tir, Podendo, quando necessário, solicitar
do.

'' 
t'",. 

j 'rrir a,,ií). a-r_:rt< clo Encancgedo do
-l, .,'-eti'r(i ios produtos, o til:l Ceverá atestar

: , j a, ,a:er_e rti3 d? sr:â coniorltiCade com as

' i. i,-.-. _l-d,.inle. ''aiesto' :,.. llota fisaal/fatura,
- .,:.iir: a.rt0.

. :ils:c irncluadramcnto nas especrficaçôes do
. i r) r ..iir. :3, iil.isos t e Ii, e seus parágrafos da Lei

,. : r, i.sã.cido com o edital, devendo estes ser
. ,,.o ilr( ag!egue dilclto ao rccebimcnto de

\\

')J



12,<.,.: t. : r''- :::;:l'i. J,.:e dr; fORNECEDOR REGISTRÂDO

q,.rer. , l l.i. iaai i)3ia S'clet'rriâ lequlsilal)tê, nos termos

dr; r_-: : 
rio rcdas as12,5. : . : I: le :llollra eni l-eglsrri) Drop

ocó: ', . : I 1r, rss:ii:'J à r'rgLiiarizac'ro das f3ltâs ou defeitos

O'DS,'

rr ir,.
;- :''r-rri' r:garj 3 C0\TRÁTANTE à

COf .t.. t!,. - ;-r -r.r-'irr:t':i.r:

'' '_i ' \'Jta Fiscal/Fatura' delidamente atestada

tã; , .' :'i' ' leirtl!'a le der'rtos relativos âos tributos

teCL : ' 
';l'i:l:Ss] certificado de regrlaridade de

sihJ:. :: 'l I ilrr 9"zo cie até 30 [triDta) dias' contados

i,i-.': ' .:: r1,jr:!) Br!l'á:io enr cort:' corienLc indicada

' cletivrclo o
llil ._ '1_r,, it'i< €lli qiie deve''l 5e

arêi, .

13.r, ).., ...-. - , :. .- "' I :i iticgrreções' o prazo estipulado no subitem

antcl
13..,. , - . - '- 1':'ii CNPI idênti'o ao apresentado para fins de

hâh;;'-. . : : :r "l'j'

l' ::'iL\l-!!ll]cr..á,:._ .,

1.1.-, , . ' - i' r":':r''rlll'i;l \llrnicrDrl lle AdlniÍrrst! ação e

der: : : :_l '::' l'i:'rsoi' dctillls r's lÊ'41'!s doalt

67,': . : ''
Lr.,r'r-'_lril;[r:'iscl'vidorssdrc:'!:]Sccret]ria'
o:' j

0:) 9. - l ': 
:r': )l rncs da Costa;

' '_ r' :'r' (l ':- !'rYicí)s' inchlsi-e obsen'ância às

LtL.i,::'r_'::s'leiifi'lçieidceditai'bemcomo'
dtri: , . - I r.1.r :.i,.iliil: lte ilCi,iiliciil(),.oxtbrilre aft 67

i,

Da, -- ' I':" r':lrete iriis o:11':! c iúLlnicipio ou

'!a.- .t -l. .liio j€r soli'itadns lorrnalnenfe pela

Cc;r -. _ a:l :;'::'rc i':ib!l par' â adoci' de medidas

io ti
11.: i ': r' l:"ã'' vcriíic:lçào e controlc a serem adotados

crri. ' ri "'r:lc 'l'r ')l)icto da presc-ite licilação'

1+.i,. ::r:r_'_'i'lr;: :ltcglâi e c\iiusivii 
'io 

fornecedor
j 

-:r i:r"rri:! e l en1oi's pÉrante 
' 

\lLrnicípio ou
_ ' :i'| i iiI titli-ição contratLral Dãc implica em

irlr:.:,:i:,1 sem Prejuízo das penâlidades
' :: ': !'11 <r"iS r:i'"'i'i'CJ

CLÁ i
is.l : : . .: êi::: ii:_]lr {iLl -".pres9rIar docLtnentação faisa

err9r.: ) : -r' .i.lI rl.::i1:i,'er ã irrop')stâ, íalhar ou ft-audar na

. : : . . l-iar,'. .i)r.rdido dc liaiiiir e coitratar com a

Àii:. : : : :.'i '-.-iir;i isladu?l], pelo prazo de até 05

(c!r. " . i ri5i(-'rrrina'ôcslc3ai5'

15.-- ..:. ir','-.:'i:el apresellildr no prazo de 05
(ai. :. i i r:.:1. e:l ..{t Jç \'r<'u.n:cs s,rncões:

Íi,

P, i\Í,r. S. I CPL
FI :-

RubÍica:-

§
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RubÍica:

sobr-=, .-:

lV) !rl:,:-il - - , r'' | ) 1r-:. ''l:'i l-i'rento de qualqu€r cláusula ou obrigaÉo
pre..'iti;i :, . ,' r' 'r-. i) i'i:l3i d" contrataçâo em descumprimento'

conti:-liii i:. i . ,ii : .,:r!:'ll, :)!é cessar a inadimplência;

V) Jr:.t;.,r'r:. . : : " 'le 'ontratar 
com a Prefeitura Municipal de

Tanlr: . .i. i'
Vl),:a:r:.]-!.,.-r1'''iilrstraçãoPúblicaenquantoperduraÍcmos
motir-ais :,ri.lr' r .'.: ,. : . : ':I'''i;I':'r_: na [o'ma da Lei' perante a própria

auluriiiJüe 
'!i 

i :i'i" ' 1 r:ir'lito de recusar a execução da contrataÉo,Vtll:r-.'::1 . ^-. : 
"-l

Instali;'.:1:
Vlllr i: rr, : l:-''.a;ri'.)crazoestipuladonaalíneaante'iocem

pe].ij!]]:]].:. .' ,]:'?..il,.,.5.naaplicaçãodaspenalidadescabiveis;

Ix)tl'fl.-..]::,1,.,,].,nlratâroremanescentemediantedispensa
detiêi.-'.. .:'. ' ':]j.,"311â 

a r.,Idem de clâ§sificaçào da licitação e as

mes:']:,1.:l:,..i1..]:l:iicilegalpâraprestaçâodosser!'içosora
cotlj Íai;.('1;:
xlrttr.!r::.-.,.::-'.'.:,,,''rieredadmiÍistmtivo'poderãoelâsserem
co!r:r;eii: ; .. : : I -r::j:-l:io do pagamento dos valores deúdos' nos

tel i,'la': 1, , .

rea1,r:.,,.r. I ::. ,jj !;t dâssloilitar a compensâção de wlores' a

CoE.,r-t., . i. , r . :-- . -. , i...-',r aa.'rai- remanescente da§ multas aplicadas, no

pr.r'.):.'.:::'..'il'rlrr'Érà{ls,docomunicadofornrâldâdecisâo
àerri . . 'r -r i'q''i§ cãbrveis'

Xllli-s,.::i::ÊoLlnão'deacordocolnagravidadeda
iDfrr'r ' ' : rr.il!-e, it 1oi/i {dez por cento) do lalor daXlll il , . "' ::::i'

COn-::;.':
Xlv;1r:i,.::"r'l'-_r''roadospo'nlotivodeforÇam'ioroucaso

. , .-.i .::i irr-olhi{ia üo prazo máximo de 10 {dez) diag
: .l ! "

.-.' .r.1f iii'.l irão ex.lui a de outra e nem impede a
.: ,1r I a:,t.], :rtes alterações.

. r :,:'., fo d€ Ceíesa, após noliíração endereçada
- ',: , .:::: ''i.:iiaca. e posterior decisão da Autoridade

1-<,. :, r' l:c'lu'jlltenlellis, a ILI'I acll'açlo não

.: l: :l: 'r ii: l :rclt-t ttar a Pteititura fvluricipâl

1J,- '_' "r "''' d- 4u con'porran'nln dÊ modo

[ ,,. ..i jrs:i:l:siiilliçàÔ e do )r'e\'islo no aft 7q da

, . ' ':' '1,, :,,'':5nli:
15.. -. .la ..]::.illt li'.r;

15 -.:. ,..1,' r: '':u (i' tijl'llel:illieL:i('

1j.: .. ....i.!rra.ne:,iíJ Uniticado de 
'-ornecedores 

-

SlC, . .: . :. r. s iirar il[Pedida de licitâr e contratar, a

iicj,- . .. , '. : :lrllt:-s plelistas neste Editel e das demais

CO :.: -).

\ !
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P-,rb.icai-

lta-p

tl

1!: - :: eltceder, ila totâIidade, ao dobro do quantltativo de crdá
,...rli.ip;c Ce Tangará da Serra e órgãos participatrtes,

-1i,:l.o-it.- j. -er': côDlpetê:r.ix do Secretário de Admidstração, que,

:- : r -1.. .liJ acir a iegj§iacão vigelrtci

' a r '' j:a: !i rsia4les para o processo 0e autorização de
i,,

.'''

':

. ._ ., :i r;i'.r,s,soilletlte lr):s Iraecer jurídico

i ,, ',liiill(lir.il iie llllgii:á 
'!â 

Sefii' por meio
' ' ' la i::r oel'r etliereco Ávetid3 Brêsil nq 2 351-N'

stâ de preÇo e os documentos da

rão pafte dcsta Atâ de RegistÍo de.t

. .. ,r.-,€: tie Lei rr.ç 10.520/2002, dô Decreto n'e 258/2003 e

, -;:t' t: ia'ratura dn tel mo Àditivo à presente

' '-: j j :r.\ -l;li R.glsiio de Preços será conrpetente o íoro da

, ., . . r,-.ie:rte àta (lc rr:gistro de preços que,lida e

. :L::.:,.1 ':.:1,-.s 5ig:liltirios de§te instrumento e Pelas



ESTÂSO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAIDf, TÁTiCÁRÂ DA SERNÁ
Secretarla Municipal dê Ádmin!s6aÉo
Dêpartarnento de Licitâçôes e ConIâtos
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Rubrica:-

ÂTA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 02? /2021 - OZ8
PREGÂO PRESENCIALNq O17 /2O2I- REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 079l202 1

VALIDADE: 12 (DoZEJ MESES

Aos dezoito dias do mês de Maio do ano d.e 2027, O MUNICiPIO DE TANGÁR( DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nq 2.351-N- 2e Piso- rd. Europa- Tangará da Sen-a-tr'iT inscrito no CNPJ/MF sob o ns. 03.788.239 /O00t-66,
neste ato representado pelo Prefeitc l{unicipai, II{NDER ÂLBERTO II!êSSON, brasileiro, casado, portâdor da

Cédula ce Idenridade 03913902 - SSP/iviT e CPF/l\'li ne 432.285.311-20, residente e domiciliado na cidade dê

Tangará da Serra-MT, dorâvante denoninâdo simDiesrnsrtÉ ÓRGÃl C9RENCIADoR e a empresa COMERCIÂL

GTRURGTCA RIOCLARENSE LTDA, insciita no CNPj sob a nz 67 729.778/0004-91, com sede na Praça Emfllo

Mârc. )a:o, 1000, 3ai.:ão l? - NÍ:clec Resideqcial Doutor ioão AIdc Nassif - ÇEP: L3.916'074' Jaguariúna/SP -

For.s: i].9J 3522---g|j :-irajl alessa rd:'a. r!gc @rr,ccla 'e:1s:-.c.jln.b i, neste ato, representado pela Srq. Aessandra

Ferranliê Rigo Frrieir'?, b;ir.sileira, i:sada. Líd-er de P:'egâo, portadora da Cédula de identidade RG n":

40.693.A?L4 - SSP/SP irscrita no CPF/MF sob o nq369.371578-51, denonninada simplesmente FORNECEDOR

REGISTRADO, resoivem na forma da pela Lei Feder-al le 10.520 2002, Decreto Municipal ne 258/2003, e,

subsid:2riamgnte, pela Le! Federal n' 8.666/1993, ? a i:e:?;r:s rclteriol es, ijrmâr a presente AIA DE REGISTRO

DE PREçOS, cuja minute foi examinada pela Procuradoria Gerai do Município de Tangará da Serra, que emiüu

seu parecer, conforme o parágrafo único do artigc 38. da Lei re 2.666i93, e ainda mediante as cláusulas ê

corC;çõcs seguintes.

cú.isutA PRIME IA - Do ,B:E'lo
1.1. -!, lr:sente 1ir,a :e,-. pci rljero c REGISTRC DE PFECOS, irdia i,.rti'f: e e';ei':rual _-{QUISIçAO DE MEDICAIi{ENTOS,
pÁRÁ úTrLrzAçÀo No ATENDT TENTo Dos pAcrENTEs DAs ,.ÍNTDADES DE SAúDE, vINcuIÁDos A SECRETAaIA

MUNICÍ?-{L DE SAÚDE, ccrforme especii:.ações .ontiJ?s ..o leru:c cle Reíerência e demais exigências
estabele.iCas neste Edit31 e seus sIlexcs, do Edita! dc P:'êgão etetti;',ico ta 017 !2O21,

CL{USULA §EGUND-A - D.4 VINCULAÇÃO.{O EDITAL
2.1. Este ii,str.umenlo guarda inteira coríormidade com os tern.os do Pregão Eleffinico parâ Reglstro de Pr€ços Nr
O17 /2021e seus Anexos, Processo Administralivo Íre 079 /2021, aa oual é parte integrante e complementaX, vilculando-
se, ai»da, a proposta do FORIiECEDOR RXGISTRÁDO.

CúU§ULATERCEIRÁ - DÂ VICÊNCIÂ D.{ ÁTÁ
3.1. ê- presente -{tâ de Registi c Ce Pr:ços terá vigência de 12 (dozeJ iEeses, a con*,ar da data de sua assinatura.
3,1.1. L!cs cumpridcs cs .equisitos ie publiciC:de, r\ta .ie Rsgistio de Precc, será cgnsideralo docomento úncnlativo,
obrigaclcr':ai. com ca.aderlstlcas de coÍt]o.omisso Fal? filSJia ccntr-at:cãc na: coidições eslabelecidas.

c!aus_rr_!Á_Q!aR ![:_p o PÀEco
4.1. No pÍeço coltratado iá se encontram computados todo§ o§ lmpo§tos, tarifas, fr€tes e demais despesa§ que, dir€ta
ou indi!.etamente teDham relação com o obieto deste cont?to, isentando a CONTRÂTANTE de quaisquer ônus lmr
desir'Jsas decorrentes.
4.2. Os preços registraoos e a Índicação dos respectivos ÍORNECÊDORES IUG§TRADOS da Âta seÉo putrlicados no Diário
Oficier 1e Contas do Estâda de l,lat, Giossc-TC E, Di ario Oiicjal Eietrô n:co ü.s ll uilicÍp: cs do Êstado de Mato Grosso- AMM, no
sitê wrrw.tarrpamd35erra.nrl.eor.bí.

cúUsULÀ oUINIA - DA RELAC.q,O DÂS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PRECOS RECISTRÁDOS

5.1. C OR§ÃO GERENCIADOR âãorala a práticr de rodos os atos necêssaa.s ao c.nÍole e admiristração da presente Âta"

5.2. Em cecorrêocia das propostas e iances ao.eseniâdos e honloiogad:s no certame ljcitatório, ficam registrados, para

coniratações futuras, os preçcs unitários e respeca_ivos fomeaericrês clss5li';aa,jos, conforme abaixo:
5.2. 1. BotS PREÇO(S) REGISTRÁDo(S) POR lrEM(xs)

I uN. I 1.ooo

-./-{RCA/
FABRICANTE

LONGÂCTiL
100 Mc/

CRISIALIA

0,25

3,5 5VALPROATÔ DE
sóDro/

HIPOLABOR.

N



ESIÁDO DE MATO GROSSO

PREFEITURÁ IIUNICIPAL DE T.AI§§Af,á DÁ SERRA
Secretâria Municipal de AdriiÀisl ração

P i!Í. r. s. / cPL

Rubricà:-

CI2{USULA SEXTÀ . DO CONTROLE E DAS ALTERÁCÔES DE PRECOS

6.1. Ccníorme o Decreto Federal ne 7892/2073, durante a úgênciâ Ca ata, os preços registrados poderão ser rcvistos em

decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos Produtos ou bens

regishados. cabendo ao órgãc gerenciador promo\€r as âegcc-3çóes junto aos fornecedores, obserrradas as disposiçõ€§

contidas na alÍnea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lê jai:8-séÁ-dc-1993.

6.2. Qualdo o preço registrado tomar-se superior ao p;sçi :riaaicado no mercado por motivo supewenienê, o óryão

gerenciador convocará os fornecedores para Begociarem a reduçãJ dos preços aos !ãlores praticados pelo mercado.

ó.3. Os fornecedores que não aceitrÍem reduzir seus p.eços 3os valares praticados pelo mercado serão liberados do

comproInisso assumido, sem apllcação de pexaiidade.

6.4. A ordem de classificação dos fornece(ioles que aceitâi'eni reCuzii'se,rs preços aos rralores de mercâdo obseflIará a

classificação original.
6.5. euando o pieço de mercado tornar-se superio! aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o comprcmisso,

o órgãc gerercladrr pcderá.
a) ülbe.rlr o forneceàor dc colipromisso assu*ido, laso 3 clEnni.aiào ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem

ailicação da penaliisde se :onfirrÍada a veracidade dos motivos e compro,antes apr€sentados;

b) convocar os dema!s forr,ecedores para assegurai igual opl'rt'lr:daCe de negociação'

6,6. Não havendo êxito nas negociâções, o órgão gerenciâdcr ieverá ojcceder à revogação da ata de regisEo de prtço§

adot?ndo as medidas cabí/ei§ para obtenÉo da cont'abção mâis ''?n:ajo5â'
6.7. O registro do fornecedor será calcelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro Ce piecos;

bj não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo esrabeiecido pela Âdmidstração, sem iustiflcatir/a
aceitável;
c) trão aceitar reduzir o seu Dreço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercadoi

6.g. O ,catcelamento íie registrcs nas hipóteses preüstas aci[i3, será iormalizado por despacho do órgào gerenctador,

a§scg!,rado o conrraditóno e a an)pia oe[esa

6.9. ó cancelamento cio registro de preços poderá ocorrer Por iaro s\rpcr-,,eniente, decorrente de caso fortuito ou força maio[
que preiüdique o curnprimento da ata, deúdarneme comprovados e iustifiljados:
a) po]".azão de inte.esse piblico;
b) a peditio do fornecedor.

6.10. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fcrnecedc4 banco de dados, indices ou tatlelas o6ciais e/ou
outros meios disponiveis para levantamento Cas condiçôes de mercadc, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a

iusta rcr.runeraçio do serviço ou íornecimento e rro embasamen:c da dec:são de deferir ou rejeitar o pedido.
'6.11. 

O órgão Gerenciadcr deverá decidir sobre a re"isão dos preços ou cancelamento do preço regisFado no prazo máximo

de 15 [quinze) dias úteis, salvo Eotivo de força maior devidamente iusdficado no proce§so.

6,11.1. O prazo parz anállse e julga ento de eventua! ped:do Je reÍ'isão de preços, serão contados da data do promcolo e

encega cómpleta da documertação comprobatória pela con:ratada. Até a decisão final da Administração Municipal, o

fornecirxeilto do ob)$o soli:i'.,ado pela área requisitantê, de:'€rá c:cr.er :1ôrteirne:lte, pelo preço regi§Eado eÍ! úgor
6.11.2. A Íecusa inÍustifiiÂda da bereficiáiia ,.la ats, em íornecerlc - os pr:rirrtos soiicitados dentro do prazo estabelecido no

edital, erls-.iará a aplicação cas penalidades legalmente estabelecidas

6.12. A ACmlnistrjcào, reconhecendo o desequilÍbrio econômico flnailcerrJ, prccederá à reüsão dos vatores pactuados,

6.13. Na hipótese áa benefrciária nãc efetuai a âdequaçâo dos preços aos rie mercado, o Órgão Gerenciadol a seu critério
poCerá cancelar, iorrl ou p3Ícialmenle. a Atâ de Reglstro de Preços.
b.f+. O órgao cerenciador poderá, desde que seia conveniente aos interêsses da administràÉo, cancelar, total ou
parciatmette, a Ata de Registro de Preços, sem qBe corn isso. a i-.eneffciária tenha direlto a ilterpoÍ recurs§, ou e
lndenizacôes.
6.15. As alrêraçô€s decorreRtes da retisão dos preços seráo pubiicadâs no Diário Oficial dos Munidpio&

cúUsÜLÁ §ÉTIi.,IA DÀ RãYOGÂCÀO E DO GANCELÁMENTO DO REGISTRQ DE PRECOS

7.1. U FORIiECEDOR RÊGISTAADO podeÉ ter o seu registro de preços revcgado na Âta, por int€rmédio de processo

adminBtrârivo específico, assegurado o contraditório e a anipla úefesa

7.2. Á revogação do teu regisEo poderá ser:
7.2.f, A peãiào do própr,; FOITNECEDOR REGÍ§TRADO, quando comprowr estar impossibilitado de cumprir as exigências

da Ata, por ocor.ênaia de casos l'ortu:tos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa Co ÓRGÃO GERENCIAD0R. quando:

a) o IORNECEDOF- RECTSTRADO não aceitãr leduzir o preço .egistrado, na hipótese Ceste se tornar superÍor àqueles

p!_:ticados !1o mercado'
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualiflcação técnica exigida no processo

li.i:a:óio:
c) por razôes de interesse pút1lico, deüdamente motivadas e justiÍicadas;

\iR
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ESIADO DE MÁTO 6BGSSÜ
PRSFEITI,,RÁ MUN,ÍCIPAL DE TÁ,':GARTÁ D.4 SERRÁ

Secrêtariá Municipal de AdEinistração
Dêpartâmento de Licitaçõês e Contratos

PM.T.S. /CPL
FL:-

d)
eJ

o FORNECEDOR REGISTRÂDO não cump r as obrigações decorre.rtes Ca A-(â de Registro de Preços;

o FORNECEDOR REGISTRADO não cornparecer ou se recusar a ietirar, no prazo estabelecido, as solicitaçôes
decoryentes da Ata de Regisro de Preços;

caiaderizada qualquer hipótese de inexecução torai o! par.rai Jas condiçôes estabelecidas na Ata de Regist:o de PrEços

ou ras solicitaçôes deia decorrentes.
fl

\ç\
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ESTÂDO DE MÁ]'O GROSSO

PRÊTEITURÂ MUNICIPAL DE TANGÂfu{ DÁSERRÁ
Sêcretâria Municipal de Adm!nistraÉo
Depa.tâÍnento de Li.itâções e Côntratos

PM.T.S. /CPL
FL:-

RubÍicâ:-

durante as operações de iransporte, carga e descarga, con:brlne determina a Legislação ügente, sob pena de não
recebimento dos mesmos.
10.1.8. Garantir a qualidade dos medicâmentos fornecidos, .ornprometendo-se a reparar, corrigiE removet reconstmif,
ou substiiuil às suas expensas, no total ou em parte, os r]edicarcentos que não atendam o padrão de qualidade exigido,
ou em que se verificarem defeitos ou incorreções, result: írt'-- aro tb.neciÍnento, contados da noüfrcação que lhe for
entregue oficialmente.
10.1.9. Mantei durante a ügência da ata e/ou contrato, as condiçôes de habilitação o.igidas no Edital;
10.1.10. Comunicar ao CONTRÁTÂNTE, qualquer probleúia ocúÍrido ra execução do obiêto do oontrato;
10.1.11..{tetder aos chamaCcs do CONTRAIANTE, r,isalilo efetiiâr reparcs em eventuais erTos comêtidos na
êxecu:ãc do oiljetô úo ccrliÍ3tc;
10.1.12. Náo subcontraiâr o obieto da presente iicitação, selrr ü coÍrsenüÍ[ento previo do contratantê, o $ral,
caso hàra, seÉ dado Por esclito:
10.1.13. Prolrover por suâ conta, atrâvés de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgiü êxposta em vista
das resporsabilidades que lhe cabem na execução do obieto do edital;
10.1,i4. .{carat. a úscalizaçâo .io objeto coni.atado, reaiiuadii pelo irscai do coltrato, que deverá ter suas solicitaçôes

âtendica5 imediatanleil'.e;
10.1.15. Respcrrrler, inceperrde:rtenente de culpa, por quaiqrtrcr darro pessoal ou palrinlonial ao CoNTRAIANTE' ou

ainda a :erceirJs, ria execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsaoiiidade 1,ero rarc ile Ilavei iiscaiizáçâo ou âcornpanharner:tc pelc CONTRÁTANTE, conforme disposto Eo art.

70, da Lei r! 8.66ó793;
10.1,i6. Creder.cial junto ao Municipio de lêngara Ga Seri?.-MT hliciorário[s] que atendeÉ(ão) às solicitaçóes dos

medicamentos obieto dc pregão, dispcnibiiizando ao setor competente, telefonês, e-mâil e outros meios de contato
para etender às reqiisicões;
10.1.17. Cunprir rcdas as denais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

fr
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f,STÁDO DE I{ATÚ CROSSO

PREFEITURÁ MUNICIPÁL DE TANG.qfu{ DA SERRA
Secretaria Munlcipai 0e AdmtnistÍaÉo
DepartârÍênto de Lici.áçôês e Conuãtos

P. M. T. S. / CPL
ÉL:-

Rubrica:_

c ). : I . ir:lirs ca Lei
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s71

$\
\



ESTADO DE IâTO GF.ÔSSO

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE TÁ\Ê{8.ê DA SERRÀ
Secretâria Municipal de Adririnislr.Éo
Departâmento de Licilaçôes e Ccxtlatos

PM.T.S. /CPL

Rubrica:_

ilR
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ESTADO DE MÂTO GRCSSO
PREFÊITI]RÀ MUNICIPAL DE TANGAú DÁ SER§Á

sêcretaria Münicipal deÁdministrâçâo
Departarnento de Llci:açõês e Ccntratos

FL:-

N



ESÍADO DE MÀTO GROSSC
PREFEITURÂ MUNICIPÁL DE TA§CAfuí D.{ SERRÂ

Secretariâ MuDiaipai de Admiíisrlaçâo
Dêpartâmento de Licitaçóes e Contretos

P M,I S, ,/ CPL

Rubrica:_

çr,q7\
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ESTADO DT M§TO GROSSO

PREFE'TUEÁ MUNI{IPAL DE T.â.NC.ÀRTí DÁ SERRA
Se(ielrria i?.rni(,pal de .ldm itriStraaão
Lteparaameíto de Licitações e Contretos

. : ,. ,L

Rubrica:-

ArA DE REGTSTRO DE FREçOS N" O27 /2421 - 02'
PREGÁO PRESENCIAL N9 017l2021- RgCISTRO DE FR:ÇOS
PROCESSO ADMtNTSTRATIVO N 079/2O2 1

VALIDADE: 12 (DOZEI MESES

cLÁUsULÂ SEGUNDA _ DA VINCULÀCÀO AO EDITÂL
2,1. Este ilis'rrumento guaidl i:1reÍr'ê conl'cr'!.,1i(iace .c:tl .r:: iiriurs do Pregão Eleh'ônico para Registro de Preços Ne
Ol7 /2021 ê sl-ils Ane:,(cs. Processo Ádministraaivo ie I'19 /ZíJ21, d. qrai é parte intcg.ante e complementaf,, viúculando-
se, ainda, à prcposia do FORNECEDOR REGISTRÁ'O.

) ,l-:i l
t..l::.:_.t\ :
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ESTADO DE MÀTO GROSSO
PRÊTE}TURA iIUNTCIPÁL DE TANGÂR.,{ DÂ SERRÂ

Secretariâ Uuniclpal de Admlnlrrraçâo

P 11. T. S. /CPL

itaçócs e ConlÉtos
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gSTADO Df M.{TO GROSSO
PREFEITUR1 ]!IUNICIPAL DE TAN6ÁRÁ DÂ Sf,RRÂ

Secr.'tiiia IUUtlicipâl Je Àdrairrisrração
DepertanreÍto de [.lciEções c Contrâtos

P. t\.Í. T. S. / CPL
FL:-
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P. M. T. S. / CPL
FL:_

Rübri(a:-
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Rubíicai-
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P T!I. T. S. / CPL
FL:-

: .ias

. : ic

nicipal de Administração e
defàitos. nos termos do art
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ESTADO DE T.{TO GRÜSSO

PRETEITURÂ iIÚ§ICIP.1L DÉ TàTC,'.RJ. DA SERRÁ
se(ret.rria Municipãl dc Ádr,rilristraaào
Dcpârtâm!'nto dc Licirrçôer e ContÉtos
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T§TADO DE ITTO GROSSO

PREFEITU&4 MUNICIPAL DE TA}iGÀRÁ DÂ SSRRA
Se(retârle llunicipà: de Administração

ATÁ DE REGISTRO DE PREçOS N" 027 /2A21 - A3O

PREGÃO PRESENCIAL N9 017/2021. RIGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRÁTM Nq 079/2021
VÁLIDADE: 12 (DozE) MESES

Aos dezoiro dias tlo nrês de Maio do allo de 2021, O tvÀlJ:ii:.PlO DÉ TANGÂRÁ DA SERRÁ com sede na Avenida

Brasil ne 2.351-N- 2q Piso- Id. Europa- Tangará dã Scrra-\'ÍT, irscrito no CNPI/MF sob o ns.03.788.239/0001'66,
neste aro reprcsentado pclo Prefeito Mur:icipa!, \âi\:DEfr ALBERTC MASSON. brasileiro, casado, pcrtador da

Cédula de ldenridade 039i3902 - SSP/\:'l ( t--'JF,'il-' r'! .111.?5í.?i1-2C, residente e domiciliado na cidade de

Tangará da Serra-MT. doravante derlor-,riua..lo siir.irl(rsflre;.i-E 0Rd-.1i) CERENCI-{DOR e a empresa COMERCIAL
DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LrDA, ins.ritâ nc CNPJ sob o ne 78.688-660/0001-02, com sede na Rua

Santa Cârarina, 769 :,alz (,1 - Cenrr(,, {.!P: 85.ti01'0{0- Cascavel/PR - Fone: (45) 322+6985, e-mail:
dentalibr';ai]a@ii:ri.coln.rr, Ie.stl iitc, 1'cpíe.§:.1iadn ,re.: S:: Sidney da Veigâ, brasileiro, casado, empresário
portâcír la Céíluia de idertil.irie 't1C a".3.232.727-3 SS?r'PR, inscrita no CPF/MF sob o nq 031.518.629-18,
denom;nada simplesnrerte FCRNECEDOR RECISTRADO, resrrlv'enr na forma da pela Lei Federal na lO.52O /2OO2,
Decreto Murlicipai \e ZSA/2OA3, e, subsidiariamenle. pei:. Lei Federai n' 8.666/1993, e alterações Posteriores,
firmaÍ a 1-rêsente ATA DE REGISTRO DE PREçOS. .rl:: ri'. i:r:? fo. e.<a:r",iirada pela Procuradoria Geral do
Mun:cípio Ce T:rngafii da S!rra, que ernio:: s:eu p:]r'(r.el', :orfcrn:.: o aarágmio único do artigo 38, da Lei nq

8-666/9::, e ainda nreCiante as tláusu!as,r ir)lrdiçõ..5 :--:'-:.rt, :

\:, li
P: : - - ..r ...iÂ

cúUsULÁ SEGUN,A - DA vINcULÂcÀo Ao EDITAL
2.L Esie insr.umento guaida inLcirã conl-ormioade .onr ns !ir i.,i iio Prcgào EletrôDico para Registro de Preços I{e
Ot7IZOZT i scus Âaexoi, processo AdnriBistrativi, De ú'/9,,1'l2i..i-r r,.ai é f:rtc integíante e compleme[tât vinculando-
se, âinda, à pi.posta do §ORNECEDOR REGlSTtulDe.

.i, .::-. :.:

,r!. ,. .

cÚI,sULA 0UARTA - Do PRECo
4.1. No preço contratâdo iá se encoDtrâm computados todos cs iinpostos, tarifas, ftetes e demals despesas que, dlreta
ou i-odiÍetamente t-enhaÍlr relacao conr o rbi:te deste conirato, isêntando a CONTRÀTANTD de quaisquer ônus por
despesas de correntes.
4.2. Os pr?ços regrstrados e a iidi.acã(' Cos resir?.:! .}-.: iOia§laEDüRES REGISTRÂDOS da Ata serão publicados no Diário
Oficiai Ce Cor:las do llsttdo dr lilarc Ciosja-Tcl:. Diji io Ofiri3lEieu'ôr,iio ilos lll;.:ricípios do Estado de Mato Grosso-ÂMM, no
site wrflv,taÍgará daserra.nrt.gov.br,

t-'

+-1

I i,.

I

I

-.',.!.

41,7 7

.,

1])

I



E§IADO DE Ii.i?{J CROSSO
PR-EFEIT!RÂ MU}ICÍPÁL DE T.ANGÀR.4 D.{ SERLÂ

Secretâria tlunicipa! de ÀdrüinistÍaçào

P. M. T. S. / CPL
Fl.:_

Rubi(a:-
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ESTÀDO DC }I lTO GRüSSO
PREFETTORÂ UI{ICIPÁL DE TA}JG-ARÁ DA SERRÁ

Secretar ia Municipai dÊ Âdministração
Departamento de Liêitações e contrâto§

RubÍi.a:-

7

jtj

7.3.1, O canceiainer,lo de regislro nâs hipótcs(: jir.i i\têi, i-s.i.:. i?.i.,. .' c(,r:íe i:tório c a amplâ defesa, será formalizado por
despacno co ónGÀo cERENclADoR.
7.3,2- t) FORNECEDOR REGIS'RÂ-DO poder:i soliiit?!'s.anr:ramén,o ii., sen .?gistro de preço nâ ocorência de hto
supervenigíte que \,cnha comprc:lrcter a perfeita c.:ccuçao aôitüatual, decoi fettes de caso foruito ou de força maior
devidarrenle conlp"ovados.
7,,L Em qualquêr das hipóteses acima, concluído o procassr. o ':IRGAO cERENCIÁDOR faÉ o devido aposülamento na
Átâ de Registro de Preços e iníormâÉ aos propôneEies Ê rrcva oidem .1Ê registro,

cúusulA orrÀvÁ - DA DIvULLAcÁo DÂAlA oE RÊGtsrilú oi FRE[,f,s
&1. A presente Ata será diurlgadâ no portâl .Ja irternet irywtv úa.tgarqdcseta.mt.gov-br.

PM,T.S. /CPL
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da nota fiscãl,lfatura piü'a paBame[to do ob,êto do Editai. :ei7.r preiirizú da âplicação das pe[alidadês prcvistas nêste
Instauine oto-
V[l) a inadimplênciâ da aontratada, independenteErênte l^ t anscureo do prazo estipulado nâ altnêa anterlor; em
quaisquer dos casos, obsenado o interesse da Coni.áidlrie e . cc§alu-§ão dos procedimentos administradvo§
pertinentes, poderá irnplicar a illrediata rescisão uDilatirat ílegr-e úontrato, com a apltcaÉo das penalidâdes cabíveis;
IX) ocorridâ a rescisâo peto motiyo rêtrocitâdo, a Con :..r:, r e )ôderá couúatar o remanescente mediante dlspênsa
de licitação, com fulcro no art. 24, ,ü, da Lei Federãl ne 8.6ó6,/93, olrservadâ â ordem de classificaÉo da licitaÉo e âs
mesmas condiçôcs oferEcidâs pclâ Contratâda, oa ado;.tr ouLrÉ :aedlda legal para prestaçâo dm serviços ora
coutratad os;
x) quando aplicâdas as rnultas previsÊas, mediatrte ieguiar prgcessô administrativo, podeÉo elas sertm
compcnsâCas pelo Departamento Finaoceli'§ ie aoi:ar':!iá;,:: irJr ocatii;c do pagamento dos valores devidos, nos
têrmos dos arts. 368 a 380, da Lei ns 10.406/2002 (Código Civil);
Xl) na i.rpcssíbilidade de compexsaçáo, nos ter4ros dâ ?lilea anterior ou, iEeyistindo pagaElento üncendo a s.er

realizado pêiâ Cootratante, ou, aindã, sendo este insuliciente pâ.a possibilitar â compensaÉo de trâlores, a
Contratada será notiÍicada a recglher aos cofres do E.árit a importâD(ia remanescente das multas aplicâdân no
praao márimo de 10 (dezJ dias, costado da data do recâi,i'1i,:,tc, pelir i:ontretâdâ, do comunicado foimâl dâ decisão
definiti!-a de aplicaçâo {!3 penâlldaC?, sem Irre,i{izG 4a. denl:ris -. e;1çôas legeis €abÍleis.
Xlf, As s.rlirões âcima desc.itas podêáo ser apiicâd:i! .. ir:ieti'r'allie:rte, o.r náo, de acordo com a gravidade da
iDfraçáo;
Xl[] O rÊlo. rnáximo dâs mrütâs nâo podeiá er€eder. cumulatrra,nefltq a 1O§/o (dez por cento) do valor da
coDtÍatação; '
XIY) iteEt,un1a parte será responsável perantê a ouÉa pel(ts aL-àsüs ocâsionados por motivo de força maior ou caso
fortulto,
Xy) À muira, âpiicadâ aFós regular processo âdrlir.istraril,r), d--veú ser r'ecolhiti;, o prazô má:dmo de 1O (dez) dias,
ou ainda, quando for o (áso. será cobrãda iudicialmente.
XVI) ÂJ sançôes previstàs nesta CLÁUSIILA sáo âutônrm3s : 2 apliciçio d. {:rrra rlào exclui a de outra e nem impede a
sobrepcsicão Ce outrâs sânçôes Drevistas na l.ei FeCer:rl rq 8.666/q i. .,rm suas alteiaç6es.
XVII) -{s i,eDeiidàdes se.áo splicàÍlâ:i, garanticlo sempre o er:cr('rci.! rlô r.llrpito de Ceíesa, âpós trotificaÉo endereçada
à Contratâda, assegurar:do-lbe o prazo de 0S (ciâro] dias ,iic:Í :-,âra rnarilestâcãê e poste.ior decisão da Âutoridade
Superior, nrs termos da iei.

: j :r:,
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ÂTÂ DE REGTSTRO DE PRIÇnS '!," O27 i242L - 431
PREGÂO PRESENCIALNg N'.7 /2i121,. REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMTNTSTRÂ]'it,I N', 079 /2A27
VALIDADE: i2 {DoZ[J ]'lE:1t.:

Aos o.:r:'r:{. -r.-s .,. .:: i , , r: :; L-t:', i . ,Ê!C LrE TAi{CARIÍ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil,ir! 2.3, --1,- l: ,',s, :. -.- ' -ii.,..r-:. . .,- . i ..ir'':! no CltiPl/MF sob o ne.03.788.239/0001-66,
ncstc ..:L ii !:;,..-r. I ' .r..-lat:-':C ITASSON, brasilciro, casado, portador da
Céd:rl-: ,;. r-:-, ,;i.::',- .. -. -,- i..1-,0, rcsidente e dorniciliado na cidade de
Tangará.i:i :-:,-,-:'-\i L.à. a:RINCIÁDOR e a cnrprcsa PROMEFARMA
MEDICAIUII'|í]S Ê ,jii(,, . ,.i,SI'.11.1L,:.:(!:: :- , !i. !:s--ri:r rro CIiPJ sob o np 81.706.251/0001-98, com
sed3 -i.1 .i:., ,: .',. !: ) :: -r ::,:. . I r..: . :rl ilEP: ili.17ú-520- Curitiba-PR - Fone: (41) 3165-
79(ri). i r !i. : r. : '.. .t c r-;reíniil1a.com.br/iicitacaol @promefarma.com.bX,
llesi. :' r r ..i.ri r , .. r':,. ,'t-çe.la, Farfilacêutica, portadora da Cédula de
iden:;, r.i. :.,: - : . :,- .;.-. irr/l.l: iot-. c ne 018.682.999-02. dcnominada
sirnpiçjillt..:, rr.,:ri'-i :-. :. :..:.:Ll- !, : ,, .;:r ...::: pela Lci Federal ne 10,52012002, DecretO

pl'er.r.i Á-,',:-i F.il, \ : . r', Ç':;i.:.r,, ,r:-::.,r].:af pêla P]'ocuradoria Gerai do Município de

me.i' ' .l

CLÁl jÍiji, -_-l::r i.ti.r .

1.1. .1 r,r- ,. ," . -. ::l-. i-L a: ' ', : Lr' :'-i:.: -- c eTcnturl AQUISIÇAO DE MEDICA-IIIENTOS,
PARA llTl:.:1.r j.i:u \a .!'t .' '-: l),.:):11-,llr: r r ' :, :].!:!;1DES DE SAÚDE, VTNCUI-ADOS A SECRETARTA
MuliiciP-ii ]]: :,{,1 -:r : : .- j -:r. '!.:nlc de Referência e demais exigências
esteb.,lc.:l:, ir_: . : :-:i:: : .. ..-.,:..-.017 /2O2-t-,

e!Âu_!!il{5Ea".i it.j, -.t : ., .-. 1.r.=ttl
2.1. Eir. ,-. :i.' : : Ir..gâo Elet-rônico para Registro de Preços Ne
Ol7 /?N21 :ri.:-:.-.:... .. ,.,ril!,.i,;:i:,'.. . -.',.'r.-.- -:re, É l,-Ârre inre[trante e compleÍneniat ünculando-
Se, d..:'i- ' r , ri 'ú...:--.

Ct,Á tjrli l- i l-,,,,11_t,- - 1 :.il
3.1. , - i . ,,,..ia9 a ,:ai1ttrr rl! data dc sua assinatum.
3.1.-i..'rl. ' :.., i,_ i...j aonsi(ler.:do do.Jlnento r-inculativo,
rib! :.il : . . r -. ,,a ao :.licões estabeleciLlas.

CLAl.ll r.l {-,i'. :r - .r'r I
4.1,\oEr'3ao(i;::ia1-rl.tr .::,r:,--!;'!F1 :ti.:r:: i:,,r,iatlo:los,tarifa§,fretesedenraisdespesasque,direta
ou ií:a,Jfj:' i.. , ,::_.'. :,: : : t:,. le:.iirEeo a CONTRÂTANTE de quaisquer ônus por
de§f,--s::: il. i .. i .ir

Ofi(iri, r ! ri. .1. :, '..' ,. - i t r r-, ,l r: ir'Íin1icÍpios do llstado de Mato Grosso- AMM, no
site 11 '... 

.,r,. L1 .r :'.r i- { .._. -1 i .

!,tÂ.à I .,rr:i:.::! r . .;i! 1-,Eç!§_BEG!§IÀÁDQ§
5,1..,,i. 1.., ,. .: - i i.t i . o .cn.i.ole e idflt inistEçà.] da preseDte AtÀ
5.2. : , --.,i i:r .3rtf,ixe li.it:r«;rio, ficim registraCos, para
. r'l:i ., r, . ..jl i lne .b.rr\r.:
s.2. :

15.0u0 0,14

-l-!.i.

', Nr| QTDADE iMAt IALOR I' TT.

CANiTE

I NIFEDIPRESS I

lxuexo/ueo I

I Quttltc,r 1

m
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6.7. . i _: 1-ra.,i iagis,__ia\los lrideião ser fevistos em
dci ,;; ::.t: li:Ee o custc dos produtos ou bcns
rcgi:l:. .i -: ri âJs i:r'r,eceiores, cbservadas as disposições

6.2. rlr . .- I :. .1 rta !r)L..cad! po!- motivo superveniente, o órgào
gerc'r:c :: : ,': l.s v:llcfes praticados pelo melcâdo.
6.3, i'. : .. .-,,,. r)r'aticados Delo rne.cado scrão iiberados do
COml, .

6.4. !. .. . : it-:.r.]! aos valores de me,_cado obscNará a

cla s: r'

6.5, :.l.d.r:1àl,r,rdcr "L.rnpr.r'o conrpromrsso,
o óa!.i .

a] Ir r.- , r": Â:ia:rs do ledido de foanecimento, e sem
epli.: : , . .". :i-, . _ ::: ,,, tlii::tgs apreselrtãdos;
b.l ,

6.6. '.' ..i:: à r:'.'oEaçào da ata de regist.o de preços.
adcÍ r.
b./.. .

a] r:. .

bJ nr:. . . :irileliio pela .ldmilistração, sÊ jLrstificativa

aceia .'
c] n;,r : ' . .,. r.. ,rat:rêles ôrtriicados no mercado;

6.8. ar i -: ] . :,:,:ii;aJo io! despacho do órgão gerenciador,
ass, l
6.9. i, , --:r,, :r::. ce.cirente de caso ícrfuito ou torça maiot
quc.,r
a) pu u

h) a ",., :

6,13. . i ir: r.. ie o3dos, indices oü tahelas oficrais e/ou
oiilr . . :,.1c io.l.rs os el--ntentos para ilns de gradual a
justa . .- aÉiii:i ou reieiur o pedico.
6.1:. ..Êiljí1oo.e.'o-.{..ra"alr ,o írrdlo ntâximo
delr r :-r:/l'a:eiso,
6.11.t )':.'a's. sefão aoirlad.s dã Cata do protocolo e
enr:- r,:.ii.,i: iii3l da Adniitistl?çàc }lilnicipal, o
.) .r : - , :. :ê. 1 iígi.Irxd, ern rlqoi
6.17 .: : .i sr r..:::rios deriilc do prâzo estâbelecido Ilo
eJi
6,12. . :de: à a re.,.isão dos vaiores pã(-tuados.
6.1:. ' .: -'..:1,:. c Drgào ücrcrr-r.,.i,'. ,r .cu ürircrio
:)ú.'
6.-li . . , , . i.:,li..sses da administração, cancelar, total ou
paa_.r', i. -:-..:: tailhâ dit.eito a interpor recursos, ou a
in,l u.
ó.1:,._ | r., tj:á:.jc OÍicial dosMunicípios.

Ct.!,, i r.. r:: -:1aJQ§7.1, . rq:Jô lia ,{ta, por- ini:t lt_,cciio de proaesso
á!i,
7 .:.
7,?. :. ,t:r,.r r,rp,J::tibilirado dr, aLtmparr as e\tganctas
.iu.
7.2.). :'- l
i., '. 

.' "._.: C-sle S. :L'::-.1 \'.1,.'i ,l .rqueles

hl ,1.-..:r.:::I;a::a.a ié.jnt.r er:igtd3 ro processo

il
,1 , ..i.-.isitodeprec.t:;

m
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krrhn.i

e) .. : :, . .: ir ria praTo estabelcardo, as solicitações

fl ,, ., :,-,r-,r : riri.i.lserdas n3 Á1, dc Rcgistro dc Preços

:l;
l'; - .' ..l:.rc. :,r:.'.-..:
.)

7.3. -. a ..r: .-ir., i. .:o e ã e mpla defesa. scrá iormalizado por

7.3./ -. .. ,. rl. -.',r aa3:str-o dc pr€ço r1ã ocorrênciâ de fato
supaii : i ::. _, -f:r!es cc cà.§o icrtuitÔ Ôu ce forçâ maior
cleYritii t-
7.4. t:1,- :. .,- l -, '-aRiiriCl,,lDOR fará o deüdo aposülamento na

8.1. .' ,:.. .:jj.--ri itiL.gov,br.

cúijs{,i,1 \ j.__-.': , .-. a. :-:
9.1. i.:. :

9.1. !

9.1.!. . . :i ):: :-;rac afes!:rr as Notas Fiscais oriundâs das
obri,': -. l

9,1.',, .a .,.: rau :J 3roilpatlhafierto e flslaiização dos

Prr)j- : ' , :r . . .:o í1a sa:raões;
9,1,.r, , :. : :a : ,!:r'.1!riento convocatóriu e seus anexos;
9,i-:.. . :. irr,Js lliit;l .. Ata;
9.7.a ,r-: .rra at -Àdtnlnisiração, po. meio de estudo
CO:lr a :
9.1.: ... . . j.i:. .i : iri<'r^ 'rs e. apli.êçãc de penalidades por

9.t.t. j,, . , ,:'_ r:!.',ii3C3;
9.1..r. .- . :r..': :i ieilonsallilidade do Fo.neceCcr Registrado

I'e'.

10.,'. ._ .. -\s i;,ararlcs ou decolrantes da presente
(lox i! :

1C.1.1. ' - r..ir.i!11Ê|to do cDjeto cont.atado, devendo
cs'..r i ': '-sri,'llôs, mão de obra, fretes, embalagens,
se8!i-1r ..,,: e (icrnais despesas necessárias ao perfeito
Íol ll. . .

10.1.: _. .'-.-. r.r' Ést.ita contormidlde com as disposições
ae5 - :.,-,.,.:jirLsiadeilreçosapresentada.
LC.-..: -:- : ii,l-:rlrd.s r:r requislca{ü de iornecimento e
.rJ :.- . -,- r." -rc ,:liscrirninaelo, responsabilizando-se
coli: r.: :__. : , ii:trai:. cOndicões cstiptilâdas no Editãl.
1j.: . ". i:iiils canstajltes nosAneíos l, do Editali
iO.:. :. :. r,... ,.:]l1:, ::tos o pedido üe itinecimcnto, os

it,.-.i, ri,-"5 ..s .rllrigetões Ce it,:tureza fiscal,
.ori. ,j - r : . I -:.:es Cr :t dbalitc, .cni rclacâc ao pessoal
, i-. .

IO.:.1. rl.ir< Do Tcl.tno Cc Refcróncia, sem
rl, l: rp::ai:, ! (.rr, pc!.icitas .ondiçôes de
.rj :. i. --.: . jtl"rs:-i(l:tde : I,::l0 sej;nl dtnrfiCâdos
.r .: . :. g,.i.iit, '/ gllti ., ja j pena de não
:-cci:
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10.i.e. ':?i r- i, . - t: . ii rt . i : ,r'r-;:i:'r:rii-se: reparar, ccrrigil] removet reconstruit
ous-tsi'-.ii:: -..r. ::- : :::.:.;:l ..le i-ào aienda!'l o padrão de qualidadc exigido,

oue::1 .-,-.i:, ... : - .r:::r::nro, côntados da notiÍicaçâo que lhe for
entre;-- :.-.: r:! ] : '

10,1,9 i:ii..-r -r.;:::: : it:,ri,.s iie habilitação exigidas no Edital,
10.1,iJ,r-: -. '-.: , :.:t .:j:'i ú, lja execução do obieto dq contrato;
10.i.i:. I - '. . i.. . :-.rl iaúalos elil el'entuais erros comeLidos na

exe(:!iiú- . ' -

10,i.1?. I;. r )Íi ,:..-: -:i -:- is - i : 1:l:1 -. i:s.lsentirlento préüo do contratante, o qual,
caso hi:ir"' i::: :::' l
10.1,,1:. J,:.J 1:..i. -'. i'.r . , .... ai :r.. .:-..i.::ji.r ccs riscos a que se iulgar exposta em vista
das aestla:.i::i.: , _::::l . :- - . ':ii:âlj
10.1.'14-.:-.: , . i. i ,: .ic .or]t.3to. que cieverí ter suits solicitaçoes
atei_,ri.. .r :, - . ..-
1C.i. .i: ::: rrl -. irairinloniai ê.c CONTRÁTANTE, ou

rüit ,ri: r -., ifliTRATÂNTE, confor:ne iisposto no arl
lr0, iI:: :. r

iô.-.'-J. i. ... -rr ' :f r.r. .ir.ri lrísl qüe atenderá(ãoJ às solicitaçóes dos

meCiaa, rr,:.:: : r. ..- ..,_Ê :elefones, e-mail ê outaos meios de contato

10.i,r,-JL-:, r . .., -. . r- Ll5.r.:.a,rio5.

mese§ ,i..,s : . : :.: t, .:. i: :i.: -ra'ar','la) l r'l,ar axccúÇõcs parciais, de [orma â âtendêrâs
quaair.r:i:r' q :j a, -l--:-,iiilaj?ite.
11.2,r.i',..: : .:: : . ,;,: il:,:l-.rnl riispcsições e especificações do editâl dâ
iit rt..:... . ... . .

11.3. Pri: i ,,.r-,. : .:i --"r , i ',::a..'ra.1 Íle Registros de Preços, que deverá e§tar
dev.i i,:::.: r ,.' ,_.:. ^ a.ntrâto o,J Nota de Empenho ou ailda

per-'or: r a.: : : -. :l ' ., : . ,ir:ii-,i iie Prcços;
11,5. .r e::i: a:: ra.: fr i ... ... :: ::ec:ss,dedc, a Secretaria de Sdírde, através de

O:d :

pro:r.i.- .... . , - .' .- - :r.:1,: ;:'i:r .',DIvíINISTR.I'ç^O MUNiCiP,4.L.

71,é.\ . . ...,: .li,rs:rir:rci:r ern segundo iugar scrá convocada

P3.. ír -1' '

11.1 . ',. ' -. :. : - : - .:; ar,'.:TÀAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO,
ioca,:t-,-, . , . :- : -:Í,:iir-i;1aCo pela Ádministração, na p.esença do
encai::E.:-:- : :,:r.).,')-,:!l dia e holádo {cmerciai, onde a mesma
rerá .

11.t. r!r-, , : . r',:-:..J.I'eimenie, nâ quantidade total solicitada,
desrr'::. :' .' :. :

11.9. r,;.: .:,-'.:t-rg:ns:propriada, e eln perfeitâs condições de
arr-:lz,!:r . i: .. .- : :-r;ir'ilc3d,os durante às operâções de trânsporte,
cari.. :: rr:êi,Í i \elenr deYol\'rdos sem quaisquer
,..:,':.,
1-1-.iC. i . , - . , Liii,s:.ri.::r1istério da Saúde; assim cor.Lo certificado
J'1 il-.. - r'

11.i$., .'i - . :.r r: j jüi:. rlegi$fO_Agúiiltl§X:Ijioja]§aú{rg, qrrc
se!-É.-i-i.r'-: -j- ,: .,.-.: - . .:-r,ir t.',l ÍÊ.k14ÂaÉUTlCO.
11.14,1, i:,,:: - -.:. ,. i it ,. : .. !-:i:ii-.-!..iclr certificâdos não serão r€cebidos, ê â

. I : -. , ,. : eg.d4d:1 Coloaada,

.ia

ctr
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1"t.-: | , .'r':.i.a.s É seaundat-ia-s dcs lteaijcamentos
dt,. : : :.: a .. :i C9 ci.t A].VISÁ e Poltaria GM/MS
241. .

17.; -!.. : - . ,l .,.ri:',a!. cn corforme o adigo B', § 6q da RDC no

71i\ ., . . - ., .. :: '.:'r_:. l tlnll:lagclx scctllldáila nr embalagem
pr.:" .

77.1.a. .,: i: lii, :iÉ r'alidaCe e fabricante, com sclrs respectivos
imi: r':-,. :
11.ii. i)t:. - r-,,i,:ii::uni.lâdcaontratantc,deveráserdeno
mini:). .

1l.l:i , : : .'.:ir: l:crtados, não Dcilctdo êpresentar
deii .i. ' . _..i,r:):1ar.ie:éncia('cc{o!iitri
il..'a .:- .::::r j rl D a lesa do Consumid or, eiPccialmente no
tta_ . '-.lrr';,it:di,ç eLi uso J qua sc destiDâm ou lhes
d:r: , :

1:.1- . ::r i.:1lio {l( iesDôrlsável da CÁF- CENTRÁL
DE .:l :: r: :- s:!iie, qne ,lerel.á p.otede. à avaliação de

des,'. '
Li.'::. t,-, ! .: .,r iJt.lld:rde, sendo que aquele(s) que nâo
sâtj.:r: . r!:, .: : _ :' r'. .4.'.
11-.i. . . -:-a : r t-:Itr aeiliover, reacnsirutr, ou substituia,
os ..r.,. r.gL,l-i:ldiies, laaorrecóes rÊsultanles do
iofr . ,-: :r::r ,,rr,rs adiciottal para a Coj)ürtante, sem o
iu- :- . ,,.. .ars Diei':stas rlos ri':i:^cs llli a Bg da Lei
!..!
il..: . . :i- : -:, rliqi:i.irântento nas especit-icaçôes do
cll:jr r :: r:: : .,i iur[er, as ilisposições da Lel Federal na

tl.6i',.' .,-
11.:: , , i:ri. I| llrr seiáobrigada a 1ir.:r3r'as côntrataçôes
que . . , -::: z â.:i:sraào 1:r'erendida, ,;en3o assegurado ao
5.:
11. r:. l t ., -, . ;, ti!.alirl.r(le dos nredicamentos fornecidos pela
licit'ri: 'i ' : -i-l Áta. píJdendo, quaodo necêssário, solicitar
du,,r ., .

CI.Ái.i'-: : . . r,. :.-. !:J-ta
12.1. . ;- ..':.. (.e Àdt:Ijristraçào, atÉvés do Encarregado doy',lrr:.' I -.|r.re:rtc .los lirodutos, n quel Ce,,'erá âtestar

72.1 t. :

a,l I .. , -.::: .l a.;rie:ênciâ de sua.onfôloldade com as
i. r '. :: I .r!ia l-raêbiraentoi

bl I -.1:ir), :recilante. 'atcsto" nâ notÂ fiscal/fatura,
-'l:, i,:l.i!::alanil,

12.4. ) ._t ,.,ji::j ts :(r etquJdr?nlento ras especificaçôes do
obie..r. r, ,' ,..::\i1i Áft-73,incisosle ll,eseus parágrafos da Lei
n.n.t.t, r. ,1

i2..;. . . . -., .jcsacoxjo com o edir,al, dcvendo estes ser
subi.r-., ,:i -: j.t !-:. ,jao ihe agreguc direito ac recebirnento de
adlc..r,:-..
12,4.í.i,:.i.:, :1,', ,r,:'. r :.,.-. ',r-...- : !:-.r,, - i.5fonsabiiidade do FORNECEDOR REGISTRÁDO
quar.li, 1r;: i. , .,, t .a . , r. r: :.ri:zação pela Secrctaria requisitante, nos termos
do i- '.. .

12.5. 1 ...- ... ,. . .. ,...,., i;i: r.iue, anota.á cm registro póprio todas as
oco i,:'.i,::. r.i .- i.i.:.r.§iirio à reguiarização das faltas ou defeitos
obseti:i:'.r

c! ,\' .

1? I \ r -il:ies:].s, tii8if ii 3 CONTRTqTANTE à
C,)t\ : .. - e:- !::,,:
13.',' _ 

,: ,-. : -, ':, a. :iarr Fiscal./Fâtura, dei,idànle'lte atestâda
pot ..:' ' . - ._..:r ,:eg.itiva de débitos relativos aos tributos

TÍ)
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ted.:.. . .r . ii\/'l\ss], certificado de .êgrlaÍidade de
siii: ::::. :- I lro l)r'lzc de até 30 [trinta) dias, contados
a 9.r: : .

7.1.- -. r,-. .r [.,: li: ic e.i] .ont-. (ürr',rlrc :ndicada
:l:: i :.:.-i:e!l:ê e;r'r qi.r, de'. 'j-:i sci cfeti!'ado o

1:t . : : , ,,: :r:iarr'ecôes. o prazo estipulado no subitem
alil
13.:, . .... : , :..rr1) I]NPJ idêntico ao apreseÍrtado para fins de
hab:,r:. :.: -' .'1:: ,i ;31.

I

. l. -i . .:e :a Lioi sepiços, iDclusi!,e obsewância às
:: .., : c(iin as especificações do editÀl, bem como,

I : : ' rr:,: rr;' a: ''.rdc' to li.itante adjudicado, conforme arL 67

.'. . .a) :ilelqller aeso singulaí omisso ou duvidoso
- : i.Í..' a,iú I:a 3aa!:rete ônus parn o luuDicípio ou

. '!. ,.t.'.1í, dcr,erão ser soliaitadas lbrmâlmente pelâ
:. ':i,l (irr t.,ntpo hábil pa|a a adoção de medidas

.r" ':. ,,., i isi',ai.ão. verifiaeção e conLrole â 5_erem adotados

: .-.-' i.Lj':.,iitentodoobietodapresentelicitação.
r r : :: i . :-1: li .ed. única, integrai e ex.iusira do fornecedor

r r. .:,.....i,. i., i)rÓr.;mâs e remotas perante o MunicÍpio ou
r::.:- : -..j:-ii-iies da erecucão contratual não implica em

, :, .:i., -. lorne.edor, sem prejuizo das penalidades
. , : : .- : . .côs ài illhâs em suas atividades.

ÊLa: -'
15 . i ,i: r|ir.'i;r'oü âirrescntar d rtttircntaçào falsa
e:.1. .i : , -. : r:.r- rr<rrirlar a -5roiiosta, irlhái ou fraudar na
r\e,,,.' : i r.,:.i rnpcCico de liLit3:- c aontrâtâr com a
.ALi; -r . :1. ' i iaaca: rista.lLãI, pelo prazo de até Os
(ci. í- ,: .' , : . t...,ltr::iries ].,,g:is
: i,,'- , r a-'. :i:i a-. op,:"a"u1,,L1" ro prazo de 05
(cit_ _ ' . i:- :.rl -: c r'rl. aol:cal] as srglrlntes sançôcs:
r): .

lll : r .' .r.tiri :ric no rorneclntellto, sr-rbrc o valor da

lll] .,: : ri.r,1 .|ic Lio objeto o.stc Pregão, calculada

l\') r:-: . . -' -,i.liêDto de qualqLrer cláusulâ ou obrigação
pre.'l:. . , : :.lor lie con::.ar-ação êm descumprimento,
coúLii..:.: .: ,._iir-iess;raiEadimplência;
t'j . .. r. -r.ii.i'âta!. colrt a Preieitura Mu[icipal de
lãrr.j., ..

VI) ..:. - ..!:isir'.tçiio Púolica enqüanto perdurarem os
lno; .' : . ' . , .,ii:,ç;o, na for.ma da Lei, peraDte a própria
ârrll:
'vil;, .: .;i.ilc. rê recusara execucão da contrataÉo,
Ce. al :.;. . :... .:.c,rliiiriii a perda de interesse no recebimeDto

ff



Instl-!::rc!! i,l
VIII- e ::::, l - :: ' r :.., .r ' tii .-ii l.l:'s.] do prazo estipulado na alínea anterior; em
qua.s,:ri.! , --rn.:iusâo cos procedimentos administmtivos
periri:rr:. : , ..1. - i'.-: lio,.oD: a aplicaçâo das penalidades cabíveis;
IX) icc:.: , , .,-.i :. -- ..:-i.ontratar o remanescente mediante dispensa
de i:.;;..::.-.. .. . : . ,r l-,,:1'r.'nd! a ordem de classincação da licitaÉo e as
üres,:lr:; | : -i : .I eciida le8al para prestação dos serviços orã
conia:.:-. ,

X) qL.i.i',. r,l:., '..!Íic adninistrativo, poderâo elas serem
corhjc:'.i i..- .,;,. lr. . r,:r,,i do pagamento dos talores devidos, nos
terEi,sLis , :_i:. 1;-,

XI) :.a .r:.., r i , ;i.-t' r . .:. .rr-ic" ou, ilexistindo pagamento vincendo a ser
rear,z,,tli, , I -- .-,:! t,olsibilltar a compensaçáo de valore§, a

Coi::.. ., , -,i : ..:: ia.'1.i...:.r i'em:lnescente das multas aplicadas, rro
prar.(} . . : i , r,. . .'..: -3iiiaata.ia, do comunicado formal da decisão
riei,.,,.. ,: .í;.its Caüiteis.

Xtl) ,1: .:l' . . ;i1ente. ou não, de acordo com a grâvidade da
inf.F J :: ,

xlil a ! 1.., ri!-:, ,: .: i ,-i ,r::i,: i1i..ete, a 1-Oo/o {dea por cento) do valor da

XIV]l.:': -.r, ..:: :. i -r,t.isi(rnadospormotivodeJorçamaioroucaso
fort!i r':r.

XV] ,...-r, .r..1-:'! .,1 . , ::' ..-.:i :-e r ,'êcolhidÀ no prazo máximo de 10 (dez) dias,
ou ai..j' c.

Xv-lir-..r;,, .,. li,.i..:,l:lai'!ãoexcluiâdeoutraenemimpedea
sobi::.;, .- . .1'.- : :'. ' 'tl:I, sLiirs lrllerêçóes.
XV!:l .1. ,r: 1 i'ii::. de defesa, após notifi.ação endereçada
à Cí,i!i :- : .. r' rl.st ,cãa e posterior decisão da Autoridade
Sua!:

15.:4, ._ : .: r"'a. ait19Êqi:rntemênte,3 sua a?licaçào não
e:r::, ,, . , .- : rril iitc Tenhâ 3a3rl_etar a PreÍeirura Municipal
Ce l:
15.+. .'.i rrrrlto de iaaliiie ou compoitanlento de modo
iria, . . .1 l:s.. :astiiliicàrr a Cc r:êlislo no ârL 7e da
L,.i 1 '. :-r :..:.: i ltlirl:!at:',,a:ile!ttê:
1s.,,, :- .il " r??inectol
'IS., .j . . .. .. ,,, .,., à" dn tnl.neaililetaJ.
Li.: i ... n 

^:,-r-r, 
!ra^1-,r,o Unificado de Fortecêdores -

Sir--- i - . . ... ,-r.,., .lc ÍiceÍ inrpedida de li€;tar e contrataD a

coií l:. -

CL-4.11, I .: .. -76.i ri. .,. , -, ! 'r-.i.]l,i rt:lr7âr' a A!â (ic Rcgistro de Preços durante
' , ...'i'.'., \l. r;(iiJrl Cc Adini,iisl:a!;u.

ac. :-. t'-:.-li..rL' :1: cbiigaaõas prese[tes c futuÍzls
a r.
'.é,: ,. , i ,:':r,iil:.,ie, ac dobro dô quantitativo dê cada
it.l:r :.. .- li"irg.:-á da §crra e órgãos participantes,
ir,i :: i

It ,.:qr.': .J ' \.,,.lr.isltaçj.. que,
:']
aj.,:
5_ . : i,r ',).,r;:enislafào \'iqeniêr

1ó.-. . .:'i1 ,.. .., .,)tsl.,rrtes lrara o pt'o(esso de autorização de

ir: f
,j
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Rrürn'l

.:-'. - . . ,. i -j i.{i.it-c de preço, para possíveis contatos;

... :

1é. t' .

16.1. .

Sct: ' -

B:: 'i l

:-

'.-,

Lr

:., êjis'iro d,-' pr-cços, someote após parcccr juídico

:-' : .i.i:u:â &lllnicipaldc Tarrgaú da Se.ra, por meio do
_ .,:._::_:-._: . t, :!__:t c.: p.lo endcreço Áveuida Brasil n" 2.351-N,
'I .. r' i

,r :t.
: 'irl il :ri-D(-1ara C! piúço e cs Cocu cntos da

. - r j. ,-, :. ,i.:ãn iár'à. l)a|te desta Àtr de Rcgistro de

' ...:rr i :-:' .-,:! !i.i::. n.e 14.52012002, do Decreto e 258/2OO3 e

. : .: : ..':,.iti:io de iâvlatu!'a de rernlo aditivo à presente

. :-:i. .r:l: ou.tlquer {)peração linf,nceirà.

: - .. : :.i1.::rresenle àta de registro de precos que, lida e
.-;; ,_-._ r '-\r:rrr, )elos signatários deste instrumelto e pelas

L{iJATTÁ SOUZA

LUCIANA
CAPELETI:0f1;S$'1fo
1868299q)2
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