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ATA DH RÊG|§THO DH pR§ÇOS N" zffinAâalCPUPM§UMA
FffiEGÃO HLETRONICG * §RP í{" CI7§/20?2 * CPUPMSUMA
PHO0f;SSS ADMNI§THATIVO N.0rt$-76584/2CIâ1
ÓnçÃO GERENCIADOH: Central Permanente de LicitaÇão

do Município de Sâo,

LuíslMÂ.
LJASG: g**S?1

SfiGAO PARTiÇIPANTH: Secretaria Municipal da Saúde' SHMUS

Fel* presente instrumento, o MUNICípIO nf SÃO t-UÍS, pessoa jurídíca de direita
público internc, inecrito no CNPJ (lüfi so! o n" 06.307.1021CIüS1-3ü, por intermédio da
##t-tTffiAt PffimFJlANf;NTfi DE LICITAÇÁO - §Pt, in*tituiçâo criada * c*nstituída nos
tsrmcs da Lei *." 4.537. de 16 de n*vembro de 2ü05 e reguíamentada pelo üecretc

lVlunicipal n.* 28.928, de 19 de janeira *e 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 1 1, quadra
09 - Calhau - Sâo LuísitulA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.líilashington
Fliheiro Viegas Netto, CPF N* 492.891,3S3-91,çon*iderando o iulgamentc d* PREGAO
rnspectiva homnlogaçãc, ffifrSOLVE
HtffiTHÔN$*S N,o 0z*lâ§z2lGPLJpl\4§t ê
HHGISTHAH OS PHEÇO§ da empresa heneficiária índícada e quali{icada nesta ATA, de
acordn cüm a classiíicação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
candiçÕes previstas no editai, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'o
e.666; de Ê1 de lunho de 1S93. da Lei n." 10,520, de 17 de julho de 2002. dos Decretos
fiIunicàpais r:.o §3.647, de 12 de novembro de,201S e n.* 44.4S6. de 09 de setembro de
2ü13, alteraçÕes posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformldade com
as disposiçÕes a seguir:

a

T. SO OBJ§TO
A presente Ata tem como objeto o Hegistro de Preços para Aquisição de Medicamentos
I
{injetáveís} sob controle da Portaria 344198, especiÍicados nos itens 12 e 21 do Anexo
que
- Terma de Fteferência, do Edital do Pregão Eletrônico n.o O?$âAàâ|CPUPMSL,
á parte integrante desta Ata, assim coríto a propasta vencedora. independentemente de

transcriça*..
ParágrãÍo Úniro * A existôncia de preÇos registrados nâa obriga a Adrninistraçâo a
contrãtar, facultando-sê a realização de lícitaÇão específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao Íorneced+r registrado em igualdade de condiÇÕes'
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fffrPRESENTASITX LEGAL: César Augusto Gi:mes Neuman

§PF: ü31.237.800-90
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2.1. Os preÇos registredCIs, os quantitativos ê âs êspecificaçÕes do objeto da licitaÇão
referente â proposta da beneficiária desta Ata. estão registrados conÍormê segue:
UND.

ESPECTFT§AÇÃO

ITHM

FHNT,AI,IíL,4 CITRATCI #.O5IVIG/ML 1OT'{L

UNIT.

TOTAL

{Rs}

(H$)

SüL

IFIJITAVEI-,

Marca: HIPOLABOH
I\XíüAZ*LÂM 5MG/I\4I- 3I\ÍL SOL. INJãTA\1ill,
Marca; í-ilPüLABCIn

21

OUANT

Frasççr

37.500

Âmpola

7.875

â*?

ríÀ

28

137.§35,00

33.705,00

VALrp*pE pA AIA

3,._pA

3.1. Hsta Ata de Hegistro de Preços, docurnento vinculativo obrigacional, com
carâcterística de cCImpromisso pâra futura tüntrataÇão, terá validade de 12 (doze)
mêse§, a Contar da data de sua assinatura. nào podendo Ser prorrogada"
4. NO TA#ÂSTffiCI RH§ÊHVA
4.1. $erá incluído. como Ânexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens üürn preÇCIs iguais aü do licitante vencedor na sêquência da classificaçâo
do c*rtarn*.
4"2. A ürdem de classificaÇão dos lic*tantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada
nas contrataço*s"

4.3. ü rêgistrü a qus $e refêre o item 4.1 tem pCIr objetivo a formâÇão de cadastro de
rss*fi/a, ilü e&sü de exclusáo do prim*irü cs!ücado desta Ata, nas hipcteses previstas
nos iteils S"7 * S"S^
5. DA R§VISÂÜ E PO CANC TLAMENTO DCI§ PBEC

HEGISTRAÜO§

5.1. Os preÇos registrados poderão ser revistçs em decCIrrência de eventual redução dos
preÇo$ praticados no mercado ou de Íato que eleve o custo dos bens rÊgistrados,
cab-endo aa Orgão Gerenciador promover as negüciaÇÕes junto ao(s) fornecedor(es),
observadas as dispüsições contidas na atinea "d" do inciso tl do capuf do art" 65 da Lei
n" 8.666, de 1S{i3.
{
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5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao prêÇo praticado no mercado por
motivo superveniente. ô ürgáo $erençiador convocará a{s) fornecedor(es) para
n*gociar{*m} a reduçãa dos preÇss aos vsl*re* prati*ados pela mercado.
5"3. CI fornecedor quÊ não aceitar reduzir seu preÇo ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicaçâo de penalidade.
5.4. A ordsm de classificaçáo dos fcrnecedores que aceitarem reduzir seus preÇos aos
valores de r"nercado observará a classificaçâo original-

8.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos prêÇCIs registrados e o fornecedor
não puder cumprii o compromisso, o ürgão Gerenciador poderá:
S.5.1. Libereir * forneced*r do comprorxisso as$urnido, caso a ç*rnunicaçâCI $ÇCIrra antes
do pedido d* fnrnecimerrto, e sem aplicação da penalidade se conÍirmada a veraçidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

S"$.2" Ccnvocar

os demais Íorneeedores para assegurar igual oportunidade de

negociaçã*.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Ürgâo Gerenciador deverá proceder à
revogaçâo desta Ata de Flegistio de Preços. adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajasa,
S.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de Preços;
S.7"2" Níic rctírar a nota de enrpenho ou instrumsnto equivalente no prâZc estabelecldo
pela Âdministração. sern justificativa aceitável;

5.2.3. Nãn a*eitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pratic*dos nc mercadCI; üu
5.7.4. Snfrer sançâo prevista nos incisos llt ou lV do caput do art. 87 da Lei no" 8.666, de
1g93, ou ns art.7o da Lei no 10.520' de 2002.
S.S. O cancelamento de registros nas hipótesee previstas nos itens 5.7.1, 5"7,2 e 5.7.4
será formalâxado por despàchn do *rgão Gerençiadsr, asseüLrrado o contraditoria e a
ampla defesa.

por Íato superveniente'
5.g. çl cancelamento do registro
-ou de preços poderá ocorrer
força malor, que prejudique o cumprimento da ata,
decorrente de casa Íortuito

+
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5.S.1. Par razã* de Ínteress* púhlics;

CIu

5.9.2. A pedid* do fornecedor
6. DA AT}ru§ÃO A ATA DE HH&ISTHO DE PHEGOS
devidamente justiíicade a vantagem, a presente Ata de Hegistro de
Preços, durante sua vigêncía, poderá ser utilizada por qualquer CIrsâo üu entidade da
que nãn tenha participado do certame licitatorio, nrediante
adnrinistraçrio
"publica
anuência do Orgâo Gerenciador, respeitadas as disposiçoes contidas ns Decreto
Municipal n". 44.406 12013.

6.I. Desds qur

6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de tlegistro de Preços, observadâs as
condiçÕes nela estabelecidas, optar pela aceitação CIu nâo do fornecimento decorrente
de adesão, desde que nao prejudique as obrigaçÕes presentes e futuras decorrentes da
Ata. assumidas com o Orgão Gersnciador e Orgão(s) Participante(s).

6.3. As aquisiçÕes ou *ontrataçoes adicíonais não poderão excedêr, pür orgâo ou
entidade, a cinquenta por cento das quantitativos de cada item registrado na Ata de
Hegistro de Preços para 0 CIrgã* Gerenciadar e Orgão(s) Participante(si^

ü

quantitaiivo decorrente das adesoes à Ata de Ftegistro de Pr*ços nâo poderá
exceder, na totalidade, aü.dobro do quantitativo de çada item registrad* na Ata de
Êegistro de Preços parâ o CIrgã* Gerençiador e Orgão{s) Participante{s}, independente
do número de CIrgãos Não Farticípantes que aderirem.

6.,1.

6.4.Í " Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas. de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n' 11.488, de 2007, o Orgão Gerenciador
scmente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderenle,
somado aos valores das contratações já previstas para o Orgão Gerenciador e Orgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de H$
8ü.00*,ü0 {citenta mil reais} iAcordão TÜU n" 295712Ü11 - P).
6.5. Ao Orgâo Nâro Particípante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigaçoes contratualmente assumidas e â
aplicação, observada a ampta defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusutas contratuais, ern relação às suas proprias
contrataÇ*es, informando as ocorrôncias ao Orgão Gerenciador.
6.6" Apcs a autorização do CIrgão Gerenciador, o Orgâu Não Participante deiierá efetivar
a c*ntrataçáo solicilada em aié §0 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata
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7"1.

ü descumprirnento

da Ata de Hegistro de Preços ensejará aplicaçâo das penalidades

estabeiecidas no Hditat.
7.1.'1. As sançÕes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de prêÇfts que, convocados, nâo honrarem o
ccmpromissCI âssumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1o do Decreto
tlíunicipal n* 53.S47/1 9.

s. cüNnrÇÇH"§ §ERAls

8.1. As ccndiçô*s gerais do Íornecimentc, tais como os prazos para entrega e
recebimento da cbjeio, as obrigaçÕes da Administração e do Íornecedor registrado,
penalidades e demais condiÇÕbs do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
ReÍerência e fi,{inuta do Contrato, ANEXCIS ao ffDITAL-

8.2. f; vedaei* *fetuar acréscimos nos quantitatívçs fíxados nesta Ata de ffieçistro de
Preços, inclusive o acrescimo de que trata o §tr. do art. 65 da Lei n" S.§âô, de 1$93
para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos $antos ftiheiro. certifico
a *xatidãiCI e vsraÕidade do conteúdo da pres*nte Ata, que, nesta dnta, conforme
etriblliÇáCI a mim conÍerida, lavro, em 02 {duasi vias. de igual teor, que, depais de lida e
achadá ern crd*m, vai assinada e encaminhâdâ corn copia ao orgão participante.
A). 07 de julho de 2Ü22.
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César Augusto Gomes Neuman
E DISTRIBUICACI DE PRODUTOS MET}ICO
IMPOHTACAO
MEDILAR
HOSPITALARES S/A
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