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MUIVICEPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 62/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana., na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas 
apresentada no Pregao Eletronico n° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condicOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, sediada na RUA BOA ESPERAKA, 2320 -
CEP: 89163554 - BAIRRO: FUNDO CANOAS, na cidade de Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o 
n° 00.802.002/0001-02, doravante designada CONTRATADA, neste ato repsesentada pelo Sr.(a) 
ANACLETO FERRARI, portador(a) do RG n° 3R1428772 e do CPF n° 523.140.819-00. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAODE DO MUN -1PIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. DE CAPANEivi, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para atender as necessidades 
Municipio de Capanema, conforme especificacOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item C6digo 
do 
produto 
/ servieo 

Descried° do produto/servigo Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantidad 
e 

Prego 
unitario 

Prego total 

8 54899 CARBONATO DE LITIO 300 MG 
(BR0267621) 

HIPOLA 
BOR 

COM 
P 

60.000,00 0,34 20.400,00 

Valor Total R$ 20.400,00 (Vinte mil e Quatrocentos reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisicOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizaeao de licitacao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condicOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AouisicAo 
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual clever& conter alem dos requisitos da Clitusula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata;  
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3.2.3. Nfimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao oreamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dei) dias uteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragdo de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacoes: 

a) Identificagao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried° dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serao entregues os medicamentos; • 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

fl 	Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa 
elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empress para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenh 
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis parr" 
aplicacito das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitagoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo preprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na prepria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de ergao intern e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser fetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 
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5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios proporcionais 

aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a forrriula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 

N = NrImero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUcA0 DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da Secretaria 

Municipal de Safide, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as dtividas que surgirem 

no curso da execugao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 
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7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de coipprovagao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERApA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREpOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgqo gerenciador promover as negociagoes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre, 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera.: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o ifirgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o Preto registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido Allik  
caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmadir 
a veracidade dos motivos,e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de preco devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memória dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos sera.- o devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital Convocateirio, 
salvo a hipOtese de liberagao, do fornecedor prevista nesta Ata. 
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8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagdo mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9.E proibido o pedido de revisio corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard c6pia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no 

edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condicoes da Ata de Registro de Precos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecuctio total; 

b) Multa de 0,2 sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescistio do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao coin as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecuctio total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagdo em licitaga." o e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo PUblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagail0 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sangoes de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar 
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao tambern ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas ape's regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblicio 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sangOes sae de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideragao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital.t)  
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITtRIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais serdo recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS  
15.1. A execucdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito pdblico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, entjuanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregko 
Eletremico n° 125/2019 . 

rf• 

15.4. Para constar que foi lavrada a pre§gnte Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)ANACLETO FERRARI, qualificado preambnlarmente, representando a Detentora da Ata. 

27 de fevere4 Lie 2020 

(#. 

*/
•Z• 
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MU1VICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 63/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas 
apresentada no Pregao Eletrimico n° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

BASCEL SOLUOES LTDA, sediada na TRAVESSA LUIZA HENRIQUETA, 450 - CEP: 85606649 - 
BAIRRO: AGUA BRANCA, na `cidade de Francisco Beltrao/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.515.353/0001-02, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
FELIPE CELLA BASEGGIO, portador(a) do RG n° 90728318 e do CPF n° 053.698.479-40. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item C6digo 
do 
produto 
/ servico 

Descricao do 
produto/ servigo 

Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 

a 
medid 

 

Quantidade Prey) 
unitario 

Preco total 

3 54869 ATENOLOL 50 MG 
(BR0267517) 

PRATT 
DONAD 
UZZI 

COM 
P 

100.000,00 0,034 3.400,00 

12 57209 EPINEFRINA 1MG/ ML, 
INJETAVEL (AMPOLA 
1,00ML) (BR0268255) 

HIPOLA 
BOR 

AMP 500,00 1,80 900,00 

37 57216 SULFATO DE GENTAMICINAALLERG 
5MG/ML SOLUcA0 
OFTALMICA (FRASCO DE 5 
ML) (BR0406308) 

AN 
FRAS 500,00 7,98 3.990,00 

Valor Total: R$ 8.290,00 (Oito Mil, Duzentos e Noventa Reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as aquisigOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condicoes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQuisicAo  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 

3.2. 0 Municipio de Capanema efetuard seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Cldusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 

fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Cldusula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. ?lamer° do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificaceies exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 1 

(dez) dias uteis apps a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema  
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacifies: 

a) Identificacdo da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried.° dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde sera. ° entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

0 	Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisiedo; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhard o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  

solicitados sem a elaboracdo do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  

a empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 ndo cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacdo do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  
4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracio do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contratacdo, possibilitando a anulacdo de eventual nota de empenho  
emitida e o ndo pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para  

aplicacdo das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  
4.7. As solicitacoes deverdo ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  

fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apps o recebimento definitivo dos bens, deverdo ser armazenados em arquivo pr6prio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de orga.o interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I 
	 (6 / 100) 

365 
N = Niimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata sera() empenhadas nas 
seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA ExEcucAo DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagdo da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Saude, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as davidas que surgirem 
no curso da execucao do contrato, e de tudo dard ciencia a Administragao, bem como atestar o 

recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 
6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execucao da Ata de Registro de Precos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragdo do Municipio, para fiscalizagdo da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicacao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizaga."o para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 
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7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREcOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 

que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociaga."o dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelsft 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOmica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicagdo ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisdo da 
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Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de precos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 

autos processuais. 
8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 

processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sancOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hipotese de liberacao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exit° nas negociacOes, o Orgao gerenciador devera, proceder a revogacao parcial 
ou total da Ata de Registro de Precos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtencao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 

do Decreto 7.892/13. 
8.9.E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos acima. 

8.11. Havendo qualquer alteracao, o Orgao gerenciador encaminhard copia atualizada da Ata de 
Registro de Precos aos orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no 

edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragau, sem justificativa aceitavel; 

9.1.3. Sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 
7° da Lei n° 10.520/02. 

9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecuctio total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infractio a qualquer 
clausula ou condiciio do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administractio, motivado por culpa da Contratada, havendo • 
possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaraedo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagdo 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sancao de declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Pnblica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicaedo das sancoes, levara em consideragao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 
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11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PREcO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sae aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO 
13.1. Os materiais serdo recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIPOES FINALS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposicOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregao Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregtio 
Eletronico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)FELIPE CELLA BASEGGIO, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

J.., 

FELIPE CELLA BASEGGIO 
Representante Legal 

BASCEL soLuccoEs LTDA 
Fornecedor 

21.515.353/0001-02 
BASCEL SOLUcOES 

LTDA - EPP 
Tray. Luiza 	,iriqueta, 450 

Agua Branca CEP 85606-649 
irrancisco Beitrao - PR 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 64/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana., na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 
apresentada no Pregao Eletr6nico n° 125/2019 , por deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condiceles do Edital que rege o Pregdo e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI, sediada na RUA PICA-PAU, 1.211 - CEP: 
86701040 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Arapongas/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
01.328.535/0001-59, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO, portador(a) do RG n° 7.857.674-0 e do CPF 
n° 878.622.989-34. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificacOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item COdigo 
do 
produto 
/servigo 

Descricao do 
produto/ servico 

Marca do 
produto 

Unidade 
de 
rnedida 

Quantidade Preco 
unitario 

Preco total 

14 54992 FENOBARBITAL 100 MG 
(BR0267660) 

COMP 40.000,00 0,119 4.760,00 

19 55004 FUROSEMIDA 40 MG 
(BR0267663) 

HIPOLAB 
OR 

COMP 150.000,00 0,045 6.750,00 

22 57578 HALOPERIDOL 2 MG/ ML 
SOLUCAO ORAL (FRASCO 
COM 20 ML) (BR0292195) 

UNIAO Q. FRAS 500,00 2,908 1.454,00 

26 55046 LORATADINA 10 MG 
(BRO273466) 

VITAMED 
IC 

COMP 15.000,00 0,099 1.485,00 

31 55086 METOCLOPRAMIDA 5 
MG/ ML INJETAVEL 
(AMPOLA COM 2 ML) 
(BR0267310) 

HALEXIS 
TAR 

AMP 3.000,00 0,395 1.185,00 

38 55171 VERAPAMIL 80 MG 
(BR0267425) 

. 

PRATI.D COMP 25.000,00 0,13 3.250,00 

a or Total:  R 18.884,00 (Dezoito Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais) 
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1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que 
deles podera." o advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AouisicAo . 
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive  
fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes  
informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. Numero do item conforme Ata; 	 •  
3.2.3. Dotaeito orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificagOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO 
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10 

(dez) dias fiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descricao dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde seriio entregues os medicamentos; 

d) Prazo pars entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 
• Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminharit o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacees previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contrataeao e  
responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materials pela empresa vencedora do certame sem a previa  
elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empress para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contrataeao, possibilitando a anulaeao de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adoctio das medidas cabiveis para  
aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacees deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  
fins de recebimento definitivo dos servicos.  
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4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Pregos, 
apps o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalizacao de orgito interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrrnula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
(6 / 100) 

 

365  

N = Ntimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas coin a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 
seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

. Funcional pro 	an Fonte de 
rectu.so despesa 

n 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Saiide, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as dtividas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitorios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia delta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 
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6.4. Fica credenciado pela Administragao  do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientaea." o que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, sera° objeto de 
comunicagao official a CONTRATADA, para aplicagap das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 
7.2.1. A Administracao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 

que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover 
renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociacao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAcAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  

8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 
o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 

praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociacao para redugao de pregos e sua adequagao 

ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar • 

registro, sem aplicacao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificacao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econennica extraordinaria e 

extracontratual. 
8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 
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8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagdo dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a anodise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital Convocatario, 
salvo a hipOtese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o Orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo Unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9.E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orga.'os participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do Orgao gerenciador, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

70  da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o Orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidemeo; 

f) Cometer fraude fiscal;  

quando convocada dentro do 
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g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor tota 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da respectiv 
ata, a partir do qual estarii configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracio a qualquer 
chiusula ou condiclio do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao com as demais sang-ins cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecuctio total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao 

perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sangOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratell 
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambem ser  
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancties, levard em consideracdo a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 



11 089 

Municipio de Capanema - PR 

10.10. As multas sera.° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 

caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 
10.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sanceies aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratacdo, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES 
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO 
13.1. Os materiais serdo recebidos na forma do item 20 do edital. 

t, 
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. Para as questees decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 
administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execucdo do contrato, bem como os casos vele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, •supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Prego's, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregfto Eletriinico n° 125/2019 , o seu respective Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 

corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condicties de habilitacdo e qualificacao exigidas no Pregito 

• Eletrifinico n° 125/2019 . 
15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo 

Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO, qualificado preambularmente, 
representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

AMERICO BE 
Prefeito Municipal 

MICHEL 	NA CARDOSO DA 
SILVA MAC DO 

Represent1 nte Legal 
CLASSMED RODUTOS 

HOSPITALARES- EIRELI 
Fornecedor 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS AP 65/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraeoes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 
apresentada no Pregao Eletronico n° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condicees, do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI, sediada na RUA PRgSIDETNE COSTA E SILVA, 231 -
CEP: 85935000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Assis Chateaubriand/PR, inscrita no CNPJ sob 
o n° 09.315.996/0001-07, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
ADAO DA SILVA LEITE, portador(a) do RG n° 4.079.935-4 e do CPF n° 492.895.009-72. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. DE CAPANEMA - PR, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagees do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
/servigo 

Descried° do produto/servigo Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantidade Prego 
unitario 

Preeo total 

6 54894 CAPTOPRIL 25 MG (BR0267613) MED 
QUIMIC 
A 

COM 
P 

200.000,00 0,024 4.800,00 

11 54980 ENANTATO DE NORETISTERONA 
50MG + VELARATO DE 
ESTRADIOL 5MG INJETAVEL 
MENSAL (BR0270846) 

MABRA AMP 500,00 10,65 5.325,00 

27 55050 LOSARTANA POTASSICA 50 MG 
(BR0268856) 

PRATI COM 
P 

300.000,00 0,062 18.600,00 

Valor Total: R$ 28.725,00 (Vinte e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigees que 
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condicOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-0 
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3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarts desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual devera conter slam dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacees:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. Niimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentitria onerada;  
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacoes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO 
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias fiteis apes a solicitacito formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanem  
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretari7.I.  
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguirite. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descricao dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serito entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  

solicitados sem a elaboractio do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  
4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao pal" 

a empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item ensela a nulidade da contratacao e  

responsabilizacito do ordenador de despesa poilimprobidade administrativa.  
4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a mit-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adoctio das medidas cabiveis para  
aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacees deverao ser carimbadas e assinadaspela comissao de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacees provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo preprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na prepria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de argil° interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
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5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atrp.so 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 
seguintes dotagfies orgamentarias: 

DotagOes  
Exereici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional. programatica Fonte de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA ExEcucAo DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as davidas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administracao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n°  8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicacao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagdo para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 
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7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicacao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragdo. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos precos registrados serem maiores 

que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para promover a 
renegociacao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Ern caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislacao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAcAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive. 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de precos e sua adequacao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagdo de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera.: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequacao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabiveRIP 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores'ou impeditivo's da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e 

extracontratual. 
8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicaga"o ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao, quando 

cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de preco devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracOes 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administracao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida com justificative da escolha do criterio e mem6ria dos respectivos calculos, para decisao da 
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Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisa.o de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7.E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sancees previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hipotese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociacOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagdo parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtencao de contratagdo mais vantajosa, nos termos do paragrafo Unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisit° com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de precos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard c6pia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orga."os participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condicOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (doss por canto) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Ern caso de inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaceies prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucito total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracito a qualquer 
clausula ou condicito do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo 410 
possibilidade de cumulaciio com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Pdblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades sera° aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei no 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°  9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pdblica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levara em consideragdo a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas sera° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 
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11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagifies do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais sera° recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execugao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposicOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregtio Eletr8nico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
com as obrigacaes por ele assumidas, todas as condigifies de habilitagao e qualificagao exigidas no Preglio 
Eletronico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)ADAO DA SILVA LEITE, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 

PREGAO ELETRoNICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, coin sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagdo das propostas 

apresentada no Pregio Eletranico n° 125/2019 , por deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada 

e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condicOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 

nas clausulas que se seguem. 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA., sediada na RODOVIA ITAPIRA 
LINDOIA, KM 14 , S/N° ESTANCIA CRISTALIA CX POSTAL 124 - CEP: 13970970 - BAIRRO: PONTE 
PRETA , na cidade de Itapira/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 44.734.671/0001-51, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUIZ STEVANATTO NETO, portador(a) 
do RG n° 92496167 e do CPF n° 865.890.838-00. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISIcA0 DE MEIVCAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAODE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagdes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
/ servigo 

Descricao do produto/servico Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantidad 
e 

Prim) 
unitario 

Preto total 

4 57207 BIPERIDENO 2 MG (BR0270140) CINETO 
L 

COMP 40.000,00 0,17 6.800,00 

9 54932 CLORIDRATO DE 
CLORPROMAZINA 25 MG 
(BR0267635) 

LONGAC 
TIL 

COMP 25.000,00 0,22 5.500,00 

10 54933 CLORIDRATO DE 
CLORPROMAZINA GTS 40 MG/ML 
(20 ML) (BR0340207) 

LONGAC 
TIL 

FRAS 500,00 5,67 2.835,00 

15 57210 FENOBARBITAL 100MG/ML 
INETAVEL (AMPOLA 2ML) 
(BR0300725) 

FENOCR 
IS 

AMP 500,00 1,74 870,00 

21 55010 HALOPERIDOL 1 MG (BR0267670) HALO COMP 18.000,00 0,13 2.340,00 
24 57212 HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 

(AMPOLA 0,25 ML) (BR02727146) 
HEMOF 
OL 

AMP 100,00 4,33 433,00 

34 55119 PROMETAZINA 25 MG 
(BR0267768) 

PARME 
GAN 

COMP 15.000,00 0,12 1.800,00 

Valor Total: R$ 20.578,00 (Vinte Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais) 
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1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragdo a firmar as aquisicOes que 

deles poderao advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condicOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA V.ALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 

3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 
Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  

3.2.3. Ninnero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao oreamentaria onerada;  ti 

3.2.4. Valor do material;  

3.2.5. Req_uerimento.  

3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias titeis ap6s a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragdo de requerimento de compra pela Secretaria 

Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 
4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 

a) 	Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

h) 	Descric,ao dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serao entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  

certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  
4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  

solicitados sem a elaboracrio do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  
4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  

a empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contratacio, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para 

aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  
4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 

fins de recebimento definitivo dos servicos.  
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4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apps o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalizacao de orgito interno e externos.  

5. CLAUSULA ()UINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apos o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 
seguintes dotagOes orcamentarias: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Func ional p ogratnittica Fonte de 
recurs 

Natureza dia 
despesa 

Grupo da fonte 
- 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Sailde, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir as dUvidas que surgirem 
no curso da execugao do con trato, e de tudo dares ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 
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6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correcao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se na.- o sanadas no prazo estabelecido, sera° objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagdo trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 

que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover 
renegociagao dos pregos de forma a torna.-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar •  

registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera: 
8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 

mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuga." o do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOmica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 
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8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragees 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagdo dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 
8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 

verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prepria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memória dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 

autos processuais. 
8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 

processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangees previstas no Edital Convocatorio, 
salvo a hipOtese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagees, o argao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagag mais vantajosa, nos termos do paragrafo Unico do art. 19 

do Decreto 7.892/13. 
8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o Orgao gerenciador encaminhard c6pia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do Orgao gerenciador, assegurado o 

contraditerio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contidas no 

edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigees da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n°  10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razees de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o Orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAcOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infraga." o administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inideneo; 

1) Cometer fraude fiscal; 
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g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacties prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sanciies administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor tota 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual miiximo de 10% do valor total da respectiv. 
ata, a partir do qual estarit configurada a sua inexecuofto total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infraciio a qualquer 
clitusula ou condiciio do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacito com as demais sancees cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucito total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitaga."o e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piablica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contrataill 

e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambern saw  
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pfiblica 
e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancties, levara em consideragdo a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado 

o principio da proporcionalidade.  
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10.10. As multas sera.° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES 
12.1. As obrigacoes do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO  

• 
13.1. Os materiais serdo recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questifies decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
15.1. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito pUblico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de precos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Pregio 

• 
Eletronico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a)LUIZ 
STEVANATTO NETO, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Ci  AM RICO B E 
Prefeito Municipal 

C. . 	r.-PR, 27 de fevereiro de 2020 

Piod ...loam 	eutiurs Ltda. 
• 

L

A

ETIII(47epSrTeBse; STEVANATTO VETO 

DOS SANTOS 
.yderIA:i:: 	Liritacoes 

R 	t nte Legal 
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 

FARMACEUTICOS LTDA. 
Fornecedor 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2020 

PREGAO ELETRoNICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 

apresentada no Pregao Eletronico n° 125/2019 , por deliberaga- o do Pregoeiro, devidamente homologada 

e publicada no Didrio Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 

nas clausulas que se seguem. 

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., sediada na ROD BR 480, 180 -
CEP: 99740000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de &trio de Cotegipe /RS, inscrita no CNPJ sob o 
n° 02.520.829/0001-40, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
ODAIR JOSE BALESTRIN, portador(a) do RG n° 12R2237502 e do CPF n° 811.773.489-34. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para atender as necessidades do 

Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 

abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
/ servieo 

Descried° do produto/servico Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantid 
ade 

Preto 
unitaxio 

Prey° total 

2 57206 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE GLAXO FRAS 2.000,00 14,46 28.920,00 
POTASSIO 50 MG/ ML + 12,5 
MG/ ML, SUSPENSAO ORAL 
(FRASCO DE 100ML) (BR0448841) 

28 55081 METFORMINA 500 MG (BR0267690) PRATI COMP 50.000,0 0,068 3.400,00 
0 

29 55082 METFORMINA 850 MG (BR0267691) PRATI COMP 100.000, 0,062 6.200,00 
00 

Valor Total: R$ 38.520,00 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte Reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisieOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitacao especifica para a aquisicao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condicOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AouisicAo  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
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3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 
Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por q_ualquer meio, inclusive 

fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Cla.usula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata;  

3.2.3. Numero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICoES DE RECEBIMENTO 
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias fiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretari• 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informayies: 

a) Identificaedo da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried° dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serao entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  
verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  
4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-% da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para  
aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissdo de recebimento, para  
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  

permitindo a fiscalizacao de orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souia, 1080 - Centro - 8.5760-000 

t
Fone: (16)3.552-1321 
CAPANEMA - PR 



tq 

Municipio de Capanema - PR 

 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I 
	 (6 / 100) 

365 
N = Nfirnero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagoes orgamentarias: 

Dota Oes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Precos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir as dQvidas que surgirem 
no curso da execucao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitorios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administracdo do Municipio, para fiscalizacao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao official a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizacao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagdo e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS 
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7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicacao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 
do Municipio. 

7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 
os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociacao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisicao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislacao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. 8 vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 6 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociacOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para reducao de precos e sua adequacao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador poderd: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociacao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem dsok  
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuedo do ajustado, ou, ainda em caso der 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicacao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicacao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego deverd o fornecedor comprovar e justificar as alteracOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificacao dos precos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser 
instruida com justificativa da escolha do criterio e memOria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
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revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital Convocatorio, 
salvo a hipotese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo Unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

• 
9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  

9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 
contradit6rio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contidas no 

edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei no 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razoes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

• 10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAOES E DAS SANCOES ADMINISTRAT1VAS  
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 
a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
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10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisAo do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PrAblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sangOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambern ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades sera() aplicadas apps regular processo administrativo, ern que seja asseguradak 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observandoW 
se o procedimento previsto na Lei no 8.666/93, e subsidiariamente na Lei no 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablica 
e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levard ern consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.12. As sancifies aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO 
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11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais sera.° recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas cldusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletremico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigageies por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregao 
Eletriinico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)ODAIR JOSE BALESTRIN, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

AMA GAO B 
Prefeito Municipal 

~ADAIR JOSE BALESTRIN 
Representante Legal 

DIMASTER - COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

Fornecedor 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS .N° 68/2020 

PREGAO ELETRoNICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana., na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificaedo das propostas 

apresentada no Pregao Eletremico n° 125/2019 , por deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condigiies do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, sediada na R SANTA CATARINA, 
850 - CEP: 85801040 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
85.477.586/0001-32, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, portador(a) do RG n° 800960967 e do CPF n° 043.680.279-14. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagoes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item COdigo 
do 
produto 
/ servico 

Descried() do produto/ servigo Marca 
do 
produto 

Unidad 
e de 
medida 

Quantid 
ade 

Prego 
unitario 

Prego total 

17 54999 FOLINATO DE CALCIO 15 MG 
(BR0268292) 

HIPOLA 
BOR 

COMP 1.000,00 1,664 1.664,00 

32 57214 METRONIDAZOL 40 MG/ ML, 
SUSPENSAO ORAL (FRASCO 
100ML) (BR0266863) 

BELFAR FRAS 500,00 6,125 3.062,50 

Valor Total: R$ 4.726,50 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Cinqiienta Centavos) 

1.2. A existencia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as aquisieOes que 
deles poderdo advir, facultando-se a realizaedo de licitacao especifica para a aquisiedo pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condigeies. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
2.1. A presente Ata terd validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AoinsicAo  
3.1. A aquisigdo obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuarit seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
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fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata;  
3.2.3. Niimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificagOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias uteis apps a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 
i 

a) Identificagao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descricao dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serao entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

1) 	Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informaceies previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para  
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

• 
4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contrataciio, possibilitando a anulactio de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para  
aplicacito das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverio ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacio de orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento.  
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5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (leis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para. o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas com a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 
seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotacOes 

Exereici 
o da 
despesa. 

Conta 
da 
despesa 

Fundonal pro =Atka Fonte de 
recurs(' 

Nature= des 	• 
despesa. 

p 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Satide, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir as dilvidas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao,  bem como atestar' o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro. de 
Precos, bem como prestar toda assistencia e orientaga- o que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correcao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao official a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagdo para cumprirnento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizacao e posterior comunicagdo a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos precos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
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7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 
os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 

7.2.1. A Administracao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatdrio(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos precos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto ao. 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicacao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orga.o gerenciador podera.: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda em caso de 
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOmica extraordinaria 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administracao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e mernOria dos respectivos calculos, para decisdo da 
Administragdo no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de precos sera() devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



X1118  

Municipio de Capanema - PR 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hipOtese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o Orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratacao mais vantajosa, nos termos do paragrafo nnico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revistio corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard c6pia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do organ gerenciador, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipOteses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao previs.ta nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato .superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cl.4.Mprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o Orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Organs participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagdo falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidaneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impediment° de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
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10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecuctio total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracfto a qualquer 
clitusula ou condiclio do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulactio corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao POblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancees de suspensa." o temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar 
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades sera° aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurad 
ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observandoW 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PUblica 

é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
10.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sangOes, levard em con sideragao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO 
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11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materials serao recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execucao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIC6ES FINAIS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
coin as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregao 
Eletranico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de few eiro de 2020 

AME 0 BELE  
Prefeito Municipal 

KdilkiLLA GE 	MAZELLI 
Represeit an e Legal 

ECO - FARM4S -.7COMERCIO DE 
MEDICAME. T05 LTDA - EPP 

Fornecedor 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REalSTRO DE PRECOS AI' 69/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana., na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, ern face da clasSificagao das propostas 

apresentada no Pregao Eletrenico n° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. • LICIMED DIST. MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
sediada na AV DAS INDUSTRIAS, 275 CONJ 107 - CEP: 90200290 - BAIRRO: ANCHIETA, na cidade 
de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 04.071.245/0001-60, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NICOLLE SILVEIRA VICARI, portador(a) do RG 
n° 7088148254 e do CPF n° 009.346.750-82. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAO-DE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagoes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 

abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
/servigo 

Descrigao do 
produto/ servigo 

Marca 
do 
produto 

Unidad 
e de 
medida 

Quantidade Prego 
unitario 

Prego total 

16 54995 FINASTERIDA 5 MG 	' 
(BR0275963) 

FINASTE 
RIDA 

COMP 10.000,00 0,35 3.500,00 

Valor Total: R$ 3.500,00 (Tres Mil e Quinhentos Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer mein, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverit conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata;  
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3.2.3. Numero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO 
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias fiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried° dos medicamentos a serem adquiridos; 

- 
c) Local onde serao entregues os medicamentos; 

41) 
d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

0 	Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  
verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes scjam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacees previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera rekponsabilidade ou penalizacao para  

a empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empen  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis par  

aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  
4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  

fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacees provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo preprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de &Rao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e 

ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia cm que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 
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5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas coin a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA ExEcucAo DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir as dUvidas que surgirem 

no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administracao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administracao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao official a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicacao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragdo. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46) 3.552-1321 
CAPANEMA - PR 



• / ; 

1124 

Municipio de Capanema - PR 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociagdo dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre. 
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagdo original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso de 
for-ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOmica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido 
caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmadij 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagdo, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotara., para 
verificagdo dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e mem6ria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hipotese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 
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8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo ilnico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagdo ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard cepia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipOteses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagdo: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugdo imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estard sujeita as  
sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,5 por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxima de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracdo PUblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagaill 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Public  
e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangOes, levard em consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PREcO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais sera() recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletr8nico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele asktimidas, todas as condigOes de habilitagdo e 'qualificagdo exigidas no Preggio 
Eletronico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)NICOLLE SILVEIRA VICARI, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

AMERICO BELL  
Prefeito Municipal 

11-)fb•-• 
MCOLLE SILVEIRA VICARI 

Representante Legal 
LICIMED DIST. MEDICAMENTOS, 

CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Fornecedor 
Wilson Henrique Delia Valentina 

RG: 7013496034 
CPF: 441.496.890-91 

Proourador 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N"' 71/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, ern face da classificagao das propostas 

apresentada no Pregiio Eletronico n° 125/2019 , por deliberacao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condicoes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 
nas clausulas que se seguem. 

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada na R ANITA RIBAS, 410 -
CEP: 82520610 - BAIRRO: HUGO LANGE, na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.656.468/0001-39, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
ALENCAR ALMEIDA, portador(a) do RG n° 31116090 e do CPF n° 322.056.009-15. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISIcA0 DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item COdigo 
do 
produto 
/servico 

Descricao do 
produto/servico 

Marca 
do 
produto 

Unidade 
de 

Quantidade 

medida  

Preco 
unitario 

Frew total 
- 

1 54860 AMIODARONA 200 MG 
(BR0267510) 

GEOLAB COMP 40.000,00 0,52 20.800,00 

33 55099 NITROFURANTOINA 100 
MG (BR0268273) 

TEUTO CAPS 25.000,00 0,209 5.225,00 

36 57215 SUCCINATO SODICO DE 
HIDROCORTISONA 100 
MG (PO LIOFILO P/ 
INJETAVEL) (BR0342135) 

TEUTO AMP 1.000,00 2,394 2.394,00 

Valor Total: R$ 28.419,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisicOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao ern igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema PR. 
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3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 
Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 

fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  

3.2.3. Niimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaxia onerada;  

3.2.4. Valor do material;  

3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias uteis al:m:5s a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 

a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaries  
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried° dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde sera° entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

1) 	Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  

certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para 

a empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da coniratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho  
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para  

aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  
4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  

fins de recebimento definitivo dos servicos.  
4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  

ape's o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  

Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  

permitindo a fiscalizacao de orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 17 e 

ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apos o 
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 
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5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 
N = Nitmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas com a aquisigao dos objetos registradol nesta ata ser6o empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as chlvidas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao, 'bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Precos anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugdo da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizaga'o e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS 
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7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicacao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 
do Municipio. 

7.2. Os precos registrados sera° confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 
os praticados no mercado e assim controlados pela Administracao. 

7.2.1. A Administracao Municipal, no caso de comprovacao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para promover a 
renegociagao dos precos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociacao, o Municipio 
procedera a aquisicao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislacao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAPAO DA ATA DE REGISTRO DE PREPOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

8.2. 0 preco registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 
da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fat 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociacOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o Organ gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducao de precos e sua adequacdo 

ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicacao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo, 

observada a ordem de classificagan original do certame. 
8.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, nap puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociaedo de precos e sua adequacdo ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOmica extraordinaria e 

extracontratual. 
8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicacao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagdo da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao, quando 

cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisan de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracOes 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagan dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisdo, dentre outros criterios, a Administracao adotara, para 
verificacao dos precos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e mem6ria dos respectivos calculos, para decisdo da 
Administracao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
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revisao de pregos sera° devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sancOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hip6tese de liberacao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogacao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicacao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtencao de contratacao mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteracao, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

• 9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipOteses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pfiblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

• 10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANOES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

1) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impediment° de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e de redenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
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10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisdo do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada. 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pfiblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja assegura 
ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observand - 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica  
e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais saneOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sanceies, levara ern consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(16)3.5.52-1321 
CAPANEMA - PR 



091139 

or 
Municipio de Capanema - PR 

11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais serdo recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. Para as questaes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIcOES FINAIS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito pUblico, aplicando-lhes, suifletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletr8nico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
com as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregito 
Eletremico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos; que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)ALENCAR ALMEIDA, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

AM RICO BE Ll 	 ALENC'•• 	IDA 
Prefeito Munic pal 	 Represe' 	 gal 

SOMA/PR CO R I DE PRODUTOS 
HOSP 	S LTDA 

edor 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 70/2020 

PREGAO ELETRoNICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2020 , o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. AMERICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas 

apresentada no Pregito Eletronican° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 

e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condigeies do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas 

nas clausulas que se seguem. 

PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, sediada na AV MARINGA, 3592 BARRACAO AO 
LADO CEMITERIO - CEP: 83326010 - BAIRRO: ATUBA, na cidade de Pinhais/PR, inscrita no CNPJ 
sob o n° 13.485.130/0001-03, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr.(a) ALEXANDRE MAGNO BAREA, portador(a) do RG n° 51313470 e do CPF n° 802.389.809-44 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
iservieo 

Descried() do produto servico Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantid 
ade 

Prego 
unitario 

Preco total 

5 57208 BUDESONIDA 50 MCG (FRASCO 
COM 120 DOSES) (BR0266701) 

BUSONI 
D 

FRAS 1.000,00 13,99 13.990,00 

Valor Total: R$ 13.990,00 (Treze MU, Novecentos e Noventa Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condieOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO 
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuarit seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverit conter alem dos •requisitos da Clitusula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. Ntimero do item conforme Ata; 
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3.2.3. Dotacao oreamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO 
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dias fiteis apos a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacoes: 

a) Identificaeao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried° dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde sera° entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao para 
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  
elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho  

emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis pare  

aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  
4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  

fins de recebimento definitivo dos servicos.  
4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  

a_pos o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  

Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  

permitindo a fiscalizacao de organ interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 17 e  

ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente al:is o  
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos'ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 
I= 

365 
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograsnatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as dOvidas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei no 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Precos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 

cabiveis. 
6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 

Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagdo que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administraga.o. 
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7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatarid(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a 
renegociagdo dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre. 
praticado no mercado, o &gab gereneiador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao, 
observada a ordem de classificagao original do certame. - 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagdo ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e 

extracontratual. 
8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido 

caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmal. 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 

cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagdo dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagdo dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memOria dos respectivos calculos, para decisdo da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 

autos processuais. 
8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 

processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital ConvocatOrio, 

salvo a hip6tese de liberacao do fornecedor prevista nesta Ata. 
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8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 

do Decreto 7.892/13. 
8.9. E proibido o pedido de revisan,com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 

8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  

9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contidas no 

edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 

9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 

9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 
9.2.1. Por razOes de interesse p ablico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hip6teses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAcOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

a) Nal) retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugdo, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,5 )̀/0 por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucito total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagaill 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando.a frustrar os objetivos da 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablicio 
de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunica.  cao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sanoOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES 
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO 
13.1. Os materiais sera() recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execucao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIcOES FINAIS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissA, regular-se-do pelas cldusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 

o edital do Pregio Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 

empresa. 
15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 

corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregao 

Eletronico n° 125/2019 . 
15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 

Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 

Sr.(a)ALEXANDRE MAGNO BAREA, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

• 
Elton Santos Rocha 

ALEXANDRE MAGN.girArAc;icura°°  
Representante Legal 

PHARMA LOG PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 

Fornecedor 
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MU1VICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PREcOS N° 61/2020 

PREGAO ELETRONICO N° 125/2019 

Aos vinte e sete dias do mes de fevereiro de 2020, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. AM8RICO BELLE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alteragOes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das 
propostas apresentada no Pregio Eletronico n° 125/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente 
homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PRECOS 
da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condigeies do Edital que rege o Pregao e aquelas 
enunciadas nas clausulas que se seguem. 

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, sediada na R MARECHAL DEODORO, 177 - CEP: 
85507520 - BAIRRO: CRISTO REI, na cidade de Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.014.370/0001-67, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
DALCI DAMBROS, portador(a) do RG n° e do CPF n° 546.515.499-34. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item Codigo 
do 
produto 
/ servigo 

Descrigao do produto/servigo Marva 
do 
produto 

Unida 
de de 
medid 
a 

Quantid 
ade 

Preto 
unitario 

Preto total 

35 55120 PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML 
(AMPOLA COM 2 ML) (BR0267769) 

SANVAL AMP 1.000,00 1,7899 1.789,90 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que 
deles poderao advir, facultando-se a reali7agao de licitagdo especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigeies. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AOUISICAO  
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da  

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive  
fac-simile ou e-mail. o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacees:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. Niimero do item conforme Ata  
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3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacaes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os medicamentos solicitados em ate 10  

(dez) dies uteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, 
a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria 
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informaciies: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descricao dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serao entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

g) 	Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, luntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacees previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao sera responsabilidade ou penalizacao para  
a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacio e  
responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  
elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  
configurando a ma-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho • 
emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para  
aplicaeao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para  
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos,  
ape's o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de &Rao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 17 e  
ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o  
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 20 e ss. do edital do certame. 

5.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3447 09.001.10.301.1001.2383 1494 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio 
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5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
(6 / 100) 
365 

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da Secretaria 

Municipal de Sande, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as dUvidas que surgirem 
no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 
vicios redibitorios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

•
6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Marisa 
Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quaffs, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicacao official a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 
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7.2.1. A Administracao Municipal, no caso de comprovacao dos precos registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para promover a 
renegociacao dos precos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisicao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislacao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1.E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 preco registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociacOes junto aos. 
fornecedores. 

8.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

	

8.3.1. 	Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducao de precos e sua adequacao 
ao praticado pelo mercado; 

	

8.3.2. 	Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicacao de penalidade; 

	

8.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao, 
observada a ordem de classificacao original do certame. 

8.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociacao de precos e sua adequacao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o preco registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicacao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicacao da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de preco devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administracao adotard, para 
verificacao dos precos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberacao, o deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e mem6ria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administracao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de precos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de precos, estando, neste caso, sujeita as sancOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hip6tese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 
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8.8. Nao havendo exito nas negociacOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogacao parcial 
ou total da Ata de Registro de Precos, mediante publicacao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtencao de contratacao mais vantajosa, nos termos do paragrafo Unico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisAo coin efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de precos da contratacao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata de 

Registro de Precos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 

70  da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
j ustificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hip6teses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inicloneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 
a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total 
da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva 
ata, a partir do qual estard configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea "a" deste 
item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 13/0 sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescistio do 
contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando configurada a 
inexecucao total da ata. 

	

10.3.3. 	Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn ao  
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

	

10.3.4. 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao P6blica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 	 • 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Ptiblica 
e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levard em consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 

o principio da proporcionalidade. 
10.10. As multas sera() recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigacoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO 
13.1. Os materials sera° recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que na° possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregio Eletronico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitaga° e qualificagdo exigidas no Pregao 
Eletr8nico n° 125/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 
Sr.(a)DALCI DAMBROS, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020 

DALCI 	 Assinado de forma digital por 

DAMBROS:5465154 DALCI DAMBROS:54651549934 
Dados: 2020.06.09 16:37:27 

9934 

AMERT0 BELLE 	 DALCI DAMBROS 
Prefeito Municipal 	 Representante Legal 

ABC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

Fornecedor 
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1.° Termo Aditivo a Ata de Registro de Pregos n° 65/2020, que entre si celebram 
de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado a Empresa 
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, Municipio de Capanema, Estado do 
Parana, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMERICO BELLE, 
doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COMERCIAL MARK 
ATACADISTA EIRELI, sediada na RUA PRESIDETNE COSTA E SILVA, 231 - CEP: 85935000 - 
BAIRRO: CENTRO, Assis Chateaubriand/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 09.315.996/0001-07, 
neste ato representada pelo Sr. ADAO DA SILVA LEITE, portador do RG n° 4.079.935-4, e CPF 
n° 492.895.009-72, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as normal das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteracOes subseqUentes, ajustam o 
presente Aditivo Contratual, em decorrencia do Edital Pregao Presencial 125/2019, mediante as 
seguintes clausulas e condicties. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 27/02/2020, objeto do Edital de licitagao, 
Modalidade Pregao Presencial n° 125/2019, entre as partes acima identificadas, para AQUISIcA0 
DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS FARMACIAS DA UBS 
CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., em atendimento ao Parecer Juridico n° 141/2020, 
fica recomposto o valor dos Itens 11 e 27, conforme solicitagao, devido ao aumento do prego do 
produto durante a vigencia do contrato: 

Item Descricao do produto Un. 
Med. 

Quantidad 
e 

Licitada 

Valor 
antes 

do 
Reequili 

vrio 

Quantida 
de do 

Reequilib 
rio 

Valor 
unitario 

ap6s 
Reequilibri 

o de valores 
R$ 

Valor 	do 
aditivo R$ 

11 ENANTATO DE 
NORETISTERONA 50MG 
+ VELARATO DE 
ESTRADIOL 5MG 
INJETAVEL MENSAL 
(BR0270846) 

AMP 500 10,65 400 12,715 826,00 

27 LOSARTANA POTASSICA 
50 MG (BR0268856) 

COMP 300.000 0,062 253.500 0,077 3.802,50 

Valor total do Aditivo: R$ 4.628,50 (Quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta 
centavos) 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este Termo, 
permanecem inalteradas. 
E, por assim e 	 ta s firmam o presente em 02 (duas) via 	igual teor e forma. 

C p 	,)D4 de maio de 2020 

ADAO DA ,1§ L A I4ITE 
Peprilante Zegal 

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI 
Deteniora/cla Ata 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°486/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2019 

Aos vinte dias de outubro de 2020, o Município de Capanema - PR, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do 

Paranã, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante 

denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé, nos 

termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal n° 

4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no 

Pregão Eletrônico n° 125/2019, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e 

publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da 

empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do 

Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, sediada na RUA SANTOS 

DUMONT, 118 SALA 02 - CEP: 99709370 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO, na cidade de 

Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 31.151.224/0001-28, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). JOÃO 

ANSELMO BUSATTA, portador do RG n° 5039686083 e do CPF n° 476.442.570-04, 

residente no endereço: , na cidade de /. 

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto desta Ata é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA 

PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS 
POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS.., para atender as eventuais necessidades do Município de 
Capanema, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas 
abaixo: 
Item Código Descrição do Marca Unid Quantidad Preço Preço total 

do 
produto 
/ serviç 
o 

produto/ serviço do 
produto 

ade 
de 
medi 
da 

e unitári 
o 

3 54869 ATENOLOL 50 MG PRATI COM 55.000,00 0,079 4.345,00 
(BR0267517) DONAD P 

UZZI 

Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 4.345,00 (Quatro Mil, Trezentos e 
Quarenta e Cinco Reais) 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 
aquisição em igualdade de condições. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 
3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de 

Capanema - PR. 
3.2. O Município de Capanema efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos 

termos da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por 
qualquer meio, inclusive fac-símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos 
da Cláusula Quarta, as seguintes informações:  

3.2.1. Número da Ata;  
3.2.3. Número do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotação orçamentária onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  
3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela 

Contratante. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE  
RECEBIMENTO  

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os medicamentos solicitados 
em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do  
Município de Capanema,  a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de 
requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem 
seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descrição dos medicamentos a serem adquiridos; 

c) Local onde serão entregues os medicamentos; 

d) Prazo para entrega dos medicamentos; 

e) Quantidade e medidas dos medicamentos, quando for o caso; 

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 

g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 
4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do  

Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo 
pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de  

empenho.  
4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos medicamentos caso  

estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas 
no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou 
penalização para a empresa vencedora do certame.  

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da 
contratação e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade 
administrativa.  

JOAO 	 Assinado de forma 

ANSELMO 	
digitai por JOAO 
ANSELMO 

BUSATTA:4764 BUSATTA:47644257004 
Dados, 2020.10.20 

4257004 	101 3:38 

.Avenida Go ve rnador Ped r o Viriato l'arigot de Souza, 1080 - Centro - 85700-000 
Fone:(1(;)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



6") P. P•1 
I) 

Município de Capanema - PR 

 

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a  
prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a  
nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de  
eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da  
adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei  
12.846/2013.  

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de  
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços.  

4.8.As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro  
de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em  
arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou  
na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.  

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR, de acordo com o 
item 17 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos,  
somente após o recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 20 e ss. do 
edital do certame. 

5.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de 
Registro de Preços. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista 
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = IxN x VP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 	
(6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão 
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 

Exercício 
da 

Despesa 

Conta 
da 

Despe 
sa 

Funcional Programática Fonte de 
Recurso 

Natureza da 
Despesa 

Grupo da 
Fonte 

2020 2318 09.001.10.301.1001.240 
7 

1494 33.90.32.00.00 Do 
Exercício 
Anterior 
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante 

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do 
edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabívéis. 

6.4. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, 
o(a)_servidor(a) Marisa Pontin, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não 
sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, 
poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à 
CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no 

Diário Oficial do Município. 
7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
7.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro 
de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com 
os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o 
Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 
legislação e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores. 
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8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

8.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

8.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e 
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade; 

8.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação, observada a ordem de classificação original do certame. 

8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°  
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econõmica extraordinária e extracontratual. 

8.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, quando cabível. 

8.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, 
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, 
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da 
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no 
prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão 
de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 
dos autos processuais. 

8.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o 
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas 
no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 
vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.  
8.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos 

previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada 

da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
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9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

9.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
9.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
9.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

9.2.1. Por razões de interesse público; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatãria que, no decorrer da 

licitação: 
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidõneo; 

1) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 
10.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 

de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

10.3.1. Advertência por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 °/0 por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre 

o valor total da ata de registro de preços, limitada ao percentual máximo de 10% do 
valor total da respectiva ata, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total; 
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b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de preços, por 
infração a qualquer cláusula ou condição do edital ou da ata de registro de preços não 
especificada na alínea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidência; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de preços, no caso de 
rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 
Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de preços, quando 
configurada a inexecução total da ata. 

10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4. 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

C) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 
lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração. 

10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas 
judicialmente. 

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO PREÇO  
11.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
12.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
DO OBJETO  

13.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 20 do edital. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam 
ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com 
referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Eletrõnico n° 125/2019 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Pregão Eletrõnico n° 125/2019 . 
16.4 Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Américo Bellé, 

Prefeito Municipal do Município de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) JOÃO ANSELMO BUSATTA, 
qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

AM RICO B 

Prefeito Municipa 

Capanema, 20 de outubro de 2020 
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1.° Termo de Rescisão Parcial da Ata de Registro de Preços n° 
64/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CLASSMED 
PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, 
Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada a 
RUA PICA-PAU, 1.211 - CEP: 86701040 - BAIRRO: CENTRO, município de Arapongas/PR inscrita 
no CNPJ sob o n° 01.328.535/0001-59, neste ato por seu representante legal, MICHELE CRISTINA 
CARDOSO DA SILVA MACHADO, CPF n°878.622.989-34 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e 
suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do 
Edital Pregão Eletrõnico n° 125/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 21/02/2020, objeto 
do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico n° 125/2019, entre as partes acima 
identificadas, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO 
JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento 
a Manifestação Jurídica datada de 21/09/2020 acatada pelo Prefeito Municipal, fica rescindido 
Parcialmente a Ata de Registro de Preços n° 64/2020, conforme abaixo. 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO 
Item Código 

do 
produto 
/ serviço 

Descrição do 
produto/ serviço 

Marca 
do 
produto 

Unidad 
e de 
medida 

Quantidad 
e 

Preço 
unitário 

Preço total 

19 55004 FUROSEMIDA 40 MG 
(BR0267663) 

HIPOLA 
BOR 

COMP 120.000,00 0,045 5.400,00 

Valor Total da Rescisão Parcial R$ 5.400,00 (cinco mil, e quatrocentos reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, 
permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 21 de setembro de 2020 

AMÉRICO B 
Prefeito Municipal 

MICHELE CRISTINA CAR;050 DA SILVA 
MACHAD 

Representante ff al 
CLASSMED PRODUTOS H •• SPITALARES- 

EIRELI 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema - PR 

1.° Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n° 67/2020, que entre 
si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e 
de outro lado a empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, 
Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, situada a ROD BR 480, 180 - CEP: 99740000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob 
o n° 02.520.829/0001-40, neste ato por seu representante legal, ODAIR JOSE BALESTRIN, 
CPF:811.773.489-34 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão n° 125/2019, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 27/02/2020, objeto do 
Edital de licitação, Modalidade Pregão n° 125/2020, entre as partes acima identificadas, para 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO JUNTO ÀS 
FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., em conformidade 
com a Manifestação Jurídica datada de 21/09/2020, fica aditivada a presente Ata de Registro de 
Pretos n° 67/2020 conforme abaixo: 
Item Código 

do 
produto 
/ serviço 

Descrição do 
produto/serviço 

Marca 
do 
produto 

Unidad 
e de 
medida 

Quantidad 
e 

Preço 
unitário 

Preço total 

19 55004 FUROSEMIDA 40 MG 
(BR0267663) 

PRATI COMP 120.000 0,066 7.920,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor do Aditivo R$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, 
permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 25 de setembro de 2020 

AMÉRICO BE 
Prefeito Municipal 

ODAIR JOSE BbLESTRIN 
Representante Legal 

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. 

Contratada 

DIMASTER LTDA 
Suema Tussi Brunelo 
CPF 448 443 280-34 

Procuradora 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



FELIPE CELLA BASEGGIO 
Representante Legal 

BASCEL SOLUÇÕES LTDA 
Contratada 

@ 13''0 
Município de Capanema - PR 

1.° Termo de Rescisão Parcial da Ata de Registro de Preços n° 
63/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa BASCEL 
SOLUÇÕES LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa BASCEL SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a 
TRAVESSA LUIZA HENRIQUETA, 450 - CEP: 85606649 - BAIRRO: AGUA BRANCA, município 
de Francisco Beltrão/PR inscrita no CNPJ sob o n° 21.515.353/0001-02, neste ato por seu 
representante legal,FELIPE CELLA BASEGGIO, CPF n°053.698.479-40 ao fim assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 
10.520/2002 e 	n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de 
Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico n° 125/2019, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 21/02/2020, objeto 
do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico n° 125/2019, entre as partes acima 
identificadas, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA 
FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, em atendimento a manifestação Jurídica acatado pelo Prefeito Municipal, fica 
rescindido Parcialmente a Ata de Registro de Preços n° 63/2020, conforme abaixo. 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO 
Item Código Descrição do Marca Unid Quantidade Preço Preço total 

do 
produto 
/ serviço 

produto/serviço do 
produto 

ade 
de 
medi 
da 

unitário 

3 54869 ATENOLOL 50 MG PRATI COM 55.000 0,034 1.870,00 
(BR0267517) DONAD P 

UZZI 

Valor Total da Rescisão Parcial R$ 1.870,00 (Mil oitocentos e setenta reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 28 de setembro de 2020 

AMÉRICO BELL 
Prefeito Municip 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3552-1:321 
CAPANEMA-PR 



Ite 
m 

Descrição do produto Un. 
Med. 

Quantida 
de 

Licitada 

Valor 
antes 

do 
Reequi 
librio 

Quantid. 
ade do 

Reequili 
brio 

Valor 
unitário 

após 
Reequilíbr 

io de 
valores 

R$ 

Valor 	do 
aditivo R$ 

28 METFORMINA 500 MG 
(BRO267690) 

COMP 50.000 0,068 35.200 0,0730 176,00 

29 METFORMINA 850 MG 
(BR0267691) 

COMP 100.000 0,062 80.000 0,07 640,00 

Valor total do Aditivo: R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais) 

Município de Capanema - PR 

2.° Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n° 67/2020, 
que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a Empresa 
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, 
Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., sediada na 
ROD BR 480, 180 - CEP: 99740000 - BAIRRO: CENTRO, Barão de Cotegipe/RS, inscrita 
no CNPJ sob o n° 02.520.829/0001-40, neste ato representada pelo Sr. ODAIR JOSE 
BALESTRIN, portador do RG 	12R2237502, e CPF n° 811.773.489-34, ao fim assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo 
Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrõnico 125/2019, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Ata de Registro de Preços firmado em 27/02/2020, 
objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrõnico n° 125/2019, entre as partes 
acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA 
FORNECIMENTO JUNTO ÀS FARMÁCIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, em atendimento ao Parecer Jurídico n" 436/2020, fica recomposto o valor dos 
itens: 28 e 29, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a 
vi ència do contrato: 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem ik-ialteradas. 
E, por assim 	em 'usados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

apanema, Q7 de dezembro de 2020 

()DAER JOSE BALESTRIN 
Representante Legal 

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. 

Detentora da Ata 

A ..RICO BE LE 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 857(:0-000 
Fone: 018)3552-1321 
CAPANEMA - PR 


