
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná confirmou que sanções de

impedimento de participação em licitações impostas em outras unidades

da federação não devem ser aplicadas no Paraná, sob o argumento que o

dispositivo é expresso ao informar que a abrangência da sanção aplicada se

limita aos poderes da esfera do órgão sancionador,

Feitas as considerações acima, cabe proceder o retorno do processo a

pregoeira e equipe de apoio, para decisão e providências pertinentes

quanto as empresas acima citadas. Após a autoridade superior para

continuidade do processo.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne 10.52012002 e

Decreto ne 5.450/2005, c/c a Lei ns 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Nova Santa Bárbara,05 de novembro de2027.

rmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VAIÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade 'PRDOÃO ELETRÔI{ICO" n." 43l2O2L -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, OS I 11 l2O2l.

NOVA SANTA BARBARA

Ó^*"u-ó#
y Simere Sotto

Pregoeir Portaria n" O23 /2O21a-

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, 3 43. 3266.E100, I - E6.250{00 - Nova Santa Bárbara.
Parâná - El - E-mails - licitacao@nsb.pÍ.qov.br - www.nsb.pr.sov.br
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TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO I{" 43l2O21 - SRP

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro (11) do ano de dois

mil e vinte e um (2021), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregão Eletrônico t." 4312o21, destinado ao registro de preços para

eventua.l aquisição de medicamentos, pârâ suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, a favor das empresas que apresentararn menores preços,

sendo elas: ALTERMTD MATERIÂI MEDICO HOSPITÁIAR LTDA, CNPJ n'
00.802.002/0001-02, num valor de R$ 4.644,88 (quatro mil, seiscentos e

quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), POI{TAMED FARMACEUTICA

LTDA, CNPJ n' 02.816.696/0001-54, num valor de R$ 10.681,26 (d,ez mil,

seiscentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), CIAMED -

DISTRIBUIDORA DE MEDICÂ.IIENTOS LTDA, CNPJ n' 05.782.7331O001-49,

num valor de R$ 3.O6O,OO (três mil e sessenta reais), MERCO SOLUCOES EM

SAUDE S/4, CNPJ n' 05.912.018/0001-83, num va.lor de Rtt 9.149,78 (nove

mil e cento e quarentâ e nove reais e setenta e oito centavos), MEDILAR

IMPORTACAO E DISTRIBIIICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITATARES

S/4, CNPJ n" 07.752.236/0001-23, num valor de R$ 5.747,5O (cinco mil e

setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centâvos), GRAMS & GRAMS

LTDA, CNPJ n" 10.448. 145/0001-O3, num va.lor de R$ 29.499,95 (vinte e nove

mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), PHARMA

LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ n' 13.485.130/0001-03,

num valor de Rl§ 697,70 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta centâvos),

DMC DISTRIBIIIDORAS, COMERCIO D MEDICA"IIÃEITTOS EIRELI, CNpJ n.
16.970.999 /0001-31, num valor de RS 14.3O2,OO (quatorze mil e trezentos e

dois reais), AGIL MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n' 2O.590.555/0001-48, num
valor de Rô 2.521,40 (dois mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta

centâvos), CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI, CNPJ n'

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Cenro, t 43.3266.E100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails- licitacao@nsb.pr.eov.br - www-nsb.or.gov.br
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24.586.988/0001-80, num vâ-1or de R$ 11.461,4O (onze mil e quatrocentos e

sessenta e um reais e quarenta centavos), RÁNGEL HOSPITALAR - EIRELI,

CNPJ n' 29.907.666/0001-00, num valor de R$ 637,50 (seiscentos e trintâ e

sete reais e cinquenta centâvos), CAVAILI COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ n' 32.743.24210001-61, num

valor de RS 3.389,OO (três mit e trezentos e oitenta e nove reais), PONTOMEDI

DISTRIBTIIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n' 37.374.797 lO0O1-05,

num valor de R$ 1.1O4,OO (um mil e cento e quatro reais), PROMEFARMA

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n"

81.706.251/0001-98, num valor de Rl§ 18.13O,OO (dezoito mil e cento e trinta
reais) e ECO-FARIIIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ n'
85.477.586 /0001-32, num valor de R$ 2.759,20 (dois mil e setecentos e

cinquenta e nove reâis e vinte centâvos)

Dar ciência âos in

legais pertinentes.

os, observados as prescrições

Cla o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraçs no 222, Centro, Ê 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.sov-br .pr.gov.br
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DECRETO N.'571202I

O Prcfcito MunicipÊl de Nova Santa Báóara, no uso de suas atribuições lcgais c rcgimentais, e conforme disposto nâ legislaçâo deste Município,
rcsolvc:

EXO}ERÂR

Artl'Fica cxoncrada a pedido a Sra. MARTA LUCIÀNE SILVESTRE REZENDE, ponadon do RG n" 6.241.3514 SSP/PR, CPF

*)20.012.469-2'l do caÍgo dc PROFESSORÂ DE l' OU 2' PADRÃO, totada na Secrctaria de Educação, Esporte e Cultura, corfoÍme
requcrimento pÍotocolado no dia 08 de novcmbÍo de 202 I .

Art. 2' - Este decreto entra em ügor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cootrário.

Rcgisúe-se, publique-se e cumpB-se.

Nova Santa BárbaÍa, 08 de novembro de 2021

Clotdzmir Volirio
Preleíto Municipal

Aos 08 (oito) dias do mês dc oovembrc (l l) do ano de dois mil e vinte e um (2021), cm meu Gabinete, eu Cludemir Vslério, Prefeito
Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Liçitação Pregão Eletrôtrico tr.'432021, dcstinado ao registro
de prcços para eventual aquisiçào de medicameotos, parÀ suprü as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a favor das ÊmpÍEsas quc
aprcseÍrtaram menoÍes prcços, sendo elas: ALTERMED MATERIÂL MEDICO HOSPITALÂR LTDÀ CNPJ D'00.802.002/0001{2, num
valor dc Rll 4.6,t4,t8 (quatro mil, seisceoos c quaÍeDla e quatro rcais e oitenta e oito ccnuvos), PONTÂMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ
n' 02.816.696/0001-54, num valor de R§ 10.ó8116 (dez mil, scisccntos c oitcnta c um rcais e ünte e seis cenravos), CIAMED -
FTSTRIBUTDORÂ DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ no 05.782.733/0001-49, num valor de Rll 3.0ó0,00 (três mil e sessenta reais),

r-tnco sor.ucoEs EM SAUDE s/À CNPJ n" 05.912.018/0001-83, num valor de Rs 9.149,?8 (nove mil e cento c quarcnta c novc reais e

selenla e oito ccntavos), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ no

0'1 .'l52.2f6lm0l-23,',!m valor de R§ 5.747,50 (cinco mil e setecentos e quarcnta e sête reais e cinquetrta cetrtavos), GRÀMS & GRÁMS LTDA,
CNPJ tro 10.448.145i0001-03, num valor de R|29.49,95 (vintc e novc mil e quatrocenios e noventa e nove rcais e noventa e cinço centavos),

PHÂR"üIA LOG PRODUTOS FARMÂCEUTICOS EIRELI CNPJ n' 13.485.130/0001-03, num valor de R§ 697,70 (seiscentos e noventa e

sete reais e setenlâ centavos), DMC DISTRIBITIDORÂS, COMERCIO D MEDTCAMENTOS EIRELI, CNPJ n" 16.970.999/0001-3 l, num

valor de R$ 14.302,00 (quatoÍze mil e aezentos c dois reais), AGIL MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n' 20.590.555/0001-48, num valor dc R§
2.521,40 (dois mil e quiúcntos e vinte e um reais e quarenta centavos), CIRURGICA NOSSA SENHORÂ - EIR.ELI, CNPJ n"
24.586.988i0001-80, num valor de R§ 11.461,40 (onzc mil e quatÍocctrtos € scsscnta e run reais e quarenta centavos), RANGEL HOSPITALAR
- EIR-ELI, CNPJ n" 29.907.666/0001-00, num valor de R.$ 637§0 (seiscentos e trinta e sete reais e ciDquenta centavos), CAVALLI COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARDS - EIRELI, CNPI r" 32;143.24210001-61, num valor de R§ 3.389,00 (três mil e trezentos e

oitenta e nove reais), PONTOMEDI DISTRIBIJIDORÂ DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n'37.374.79710001-05, num valor de R§
l.lü,00 (um mil c cento e quatro rcais), PROMEFÂRMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS EOSPITÂLARES LTDA, CNPJ n'
81.706.25110001-98, num valor de R§ 18.130,00 (dezoito mil e cento e EiotÂ reais) e EC(}.FARMÂS COMERCIO DE MEDICAÀ{ENTOS -
EIRELI, CNPJ n' 85.477.586/0001-32, num valoÍ de Rg 2.759:0 (dois mil e setecentos e ci.Dqueota e oove reais e ünte centavos)

Dar çiêflcia aos interessados, observados as prcscriçôes legais peÍrinentes.

Claüdemir Vslério
Prefeito Municipal

MUNtCtPtO DE rM4bNd,.'
NôVA §ÀMTA smr

BARBARÂ955 o

6t 0800(»160

Diário Oficial Eletrônico
de §ova §anta Bárbara - Paraaâ
CLAUDEMIR VALIãRIO - Prefeito Munícipal

Edjção N' 2087 - Nova Ssnts Bárbara, ParaDá- SEGUNDA'FEIRA, 08 de NOYEMBRO d.e 2021-

I - Àtos do Pôdêr Er€cutivo

Dlárlo Oíclal ElGLônico do unicíplo dê Nova Santa Bárbarâ
Rua: WalÍÍêdo Biteícourt dê MoÍãss n'2 - CentÍo

Fon€íFax (43) 32664100
É-m.ll dlaÍioof cial@nsb.pr.gov.& / pmnsb@nsb.pí.gov.br

Sile: www.nsb.pÍ.gov.b.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 105/202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43/2021 - PMNSB

0 MUNrcíPrc DE NoVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.561.080/000'160, mm sede na Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada nesle ato por seu Prefeito, Sr. Sr. Claudemir Valário,

brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.3824 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.ô91.409-10, doravante

denominado Órgáo Gerenciador, em mníormidade com a Lei ComplementaÍ Federal n.o 123/2006 e n'
fi7n014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, mm
as alteraFes posteriores, em Íace da classlficação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔN|Co ilo

43/202í, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços pam eventual aquisição de

medicamentos, oferecido pela empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 00.802.00?000'142, com endereço à Estrada Boa Esperança, 2320 -

CEP: 891ô0000 - Baino: Fundo Canoas, Rio do Sul/SC, neste ato represenlada por seu procurador, Sr. Maicon

Cordova Pereira, inscrilo no CPF sob n0. 015.886.939-70, RG n' 3.242.195, doravante denominado

beneficiária da Ata, cuia pÍopostâ foi dassificada, observada as especifica@s, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO oBJETo
Constitui objeto desta Ata o regisfo de preços para eventual aquisição dê medicamentos, para suprir as

nêcessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especifcado no ANEXO 0í, que integra o Edital

dê PÍegão Elêtrônico N.'13/202í, independentemente de lÍanscriÉo. O Órgão Gerenciador náo se obriga a

adquinr os produtos relacionados do licitante vencedoÍ, nem na quantidade indicada no AI{EXO 01, podendo até

realizar licitação específica para âdquirir um ou mâis itens, hipotesê em que, em igualdâde de condições, o

beneficiário do registro terá preferência, nos teÍmos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do

Decreto no 6.90ô/03.

cúUSULA SEGUNDA - ESPEcIFIcAçÃo Do oBJETo E PREços REGISTRÂDoS

ITENS

LOTE: 001

- Lote 001

31 8539 Clonazepam, dosagem: 0,5 mg,

mmprimido. CATMAT

BR0270118

Geolab CPR 2.000,00 0,0474 94,80

LOTE: 001
- Lote 001

41 930 Hypofarm

a

AMP 1.200,00 2,7022Dexametasona, dosagem: 4
mg,ml Íorma farmacêulica:

solução injetável, ampola 2.50

ML. CATMAT BRO292427UOOO6

t8R0292427

3.242,64

LOTE: 001
- Lote 001

101 7337 Risperidona, dosagem: 'l mg,ml

uso: soluçâo oral, com pipeta

dosadora, Írasco de 30m|.

CATMAT BRO284106

I

Prati

Donaduzz

FR 120,00 10,8953 1.307,44

TOTAL 4.644,88

I EV
Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, 8 43.3266.8100, I - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Lote Item Código

do

produto/

serviÇo

Des«it'o do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

medida

Cuantidade Preço

unitário

Preço total
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNClA

0 pÍazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mesês, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário oficial do Município de Nova Santa

Báóara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRÁ

As despesas deconentes desta ala coneráo por conh da seguinte dotaÉo oçmentária:

cúusulA eutNTA . DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata dê Rêgistro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a conlaÍ da assinaluÍa da mesma,

enquanto a proposta mnünuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e saüsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no ô.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de PÍeps, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbana, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo atravês de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recuBo ou indenizaÉo de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA - Do CANCELAMENTO DA ÂTÂ DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restârem fomêcêdorês rêgistrados;

- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu ÍegistÍo de preços

câncelado na Ata, por internÉdio de processo administralivo específico, assegurado o ontraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de forçâ

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em Íunção da elevaÉo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitaÉo dos fomecedoÍes para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipôtese deste se tomar superior àquelês pÍaticados no mercado;

- perder qualqueÍ condiçao de habilitaçao ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razôes de inteÍesse públim, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- náo cumpÍir as obÍigaÉes decoÍrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

2

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

Dotações

2021 P720 108001.10.301.0320.2025 b Is.s.so.go.oo.oo lDoExercício
2021 lztso pa.oot.ro.eor.orzo.zozs lsoa ls.e.So.ao.oo.oo lDo Exercício

2021 lzt+o pa.oot.to.eot.oszo.zozs lszt ls.e.so.eo.oo.oo lDo Exercício

Exercício lConta da lFuncional programátrca lFonte de lNatureza da lGrupoia loespesa I lrecurso ldespesa I

iespesa I I I I I

da fonte
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- câraclerizada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condi@s estâbelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A mmunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovanle aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAS oBRtGAçoEs oA BENEFTcTÁnn on nm

- Os medicamentos deveráo estar dêntro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando

desde já estabelecido que só serâo aceilos após conÍerência eÍeluada por servidor habilitado do Fundo

Municipal de Saúde. Caso não satisfaça às especiÍicações exigidas, não seráo aceitos, devendo ser Íetirados

pelo fomecedor no prazo de 03 (três) dias, contados da notiÍicaçã0, para reposição no prazo máximo de 05

(cinco) dias corridos.

- 0 acondicionamenlo e o kanspoÍte dos medicamenlos devem ser feilos de amrdo com o exigido para cada tipo

de produto, devidamente protegido do pó e varia@s de tempeÍalura, especialmente no caso de medicamenlos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mesmos.

- As embalagens eíemas devem mencionar as condições coÍretâs dê armazenamênto do produlo, entre elas,

lemperatura, umidade, empilhamento, entre outÍas.

- No caso de medicamentos de notiÍicação simplifcada mnstantes na RDC/ANVISA n0'199/200ô e suas

atualiza@s, o licitante deveÉ âpresentar a notificâção de registro válido junto à ANVISA e a cópia do rótulo a

Íim de permitir a veriÍicação das características técnicas do produto.

- 0s produtos a serem fornecidos pela Beneficiária da Ata, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a expressão 'PROIBIDO A VENDA N0 CoMÉRCD'

- A marca, número do lote, o Registro no Ministério da Saúde ou relato de sua isenção, data de fabricaçáo e

validade, deverão estâr impressos nas embalagens dos medicâmêntos.

- Apos o recebimento, em constâtaÉo de desmnformidade técnica do med,camento, o mesmo será noüficado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Não serão acêitos os produtos que náo estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com

regislÍo vencido, sem o protocolo de pedido de revalidação.

- Quando da enúega, a Beneficiária da Ata deverá identificar o lote de fabricaçáo nos volumes e entÍegá-los de

forma separada, a fim de atender as boas práücas de mntrole, armazenamento e distribuição de

medicamentos, conÍorme preconiza a Portaria 8021998 ANVISA.

cúusulA orrAvA - DAS oBRTGAçóES Do óRGÃo cERENctADoR

Além das naturalmente deconenles desta ata, mnsütuem obriga@s do MUNICÍPlO:

- Efeluar o pagamento devido nas condiçóes da legislação Municipal.

- Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiaisiprodutos em todas as suas etapas, sendo quê a fiscalizaçáo

periódica não implica na aceitação tácita das etapas de entrega de todos os produtos.

- Nolificar à Beneficiária da Ala, oconência de eventuais imperfeições no curso de execuÉo da Ata, fixando
prazo para a sua coneção.

CúUSULÂ NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OEJETO

A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, com prazo paÍa entrêga dos obietos de até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da autorhação de fomecimento emiüdo pela PrefeituÍa. Caso a êntrega não seja eÍetivada3
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nêste prazo, será imediatamente solicitada à entÍega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao llcltante

inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

cúusuut oÉctuA - Do LocAL DÂ ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário mmercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

cúusuLA DÉcIMA PRII,EIRA - GARANTIA E VALIDADE MÍNIMA
- No caso dos medicamentos com pÍazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasião da entrega somente

seráo aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorÍer seja igual ou superior a B0% (oitenta por cento) do
prazo previsto, ou seja, que ainda não lenha deconido 20Yo (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamenlos mm prazo de validade igual ou inferior a 1 (um) ano, somenle serão aceitos aqueles

cujos prazos de validade a transconer seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) do prazo previsto, ou

seja, que ainda não tenha demnido 10% (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipal de Saúde se reseÍva o diÍeito de náo receber nenhum produto com prazo de validade

inferior aos especificados nos itens anteriores, ressalvados os câsos de interesse da AdministraÉo, desde que

exista solicitação prévia da BeneÍiciária da Ata e justificativa expÍêssa do óção inleressado, caso em que será

formalizado o compromisso de koca de todo o quantitaüvo não utilizado.

- A carta de comprometimento de troca deverá acompanhar a nota fiscal no alo da entrega.

- A solicitação de trocâ e coleta do quantitativo não utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde

60 (sessenta) dias antes do vencimento do produto.

- A lroca deverá ser realizada em até 30 (trintâ) dias após a solicitaçã0.

- No ato da entrega de medicamentos garantidos pela caÍta de comprometimento de troca, a nota fiscal

apresentâda deve informar que o produto é referente a uma reposição por troca, especiÍicando a nota Ílscal e

empenho de origem.

- 0 prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o

prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece este. Se a quantidade e/ou qualidade dos

mesmos náo coÍÍesponder às espêciÍicâçóes exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição

ou adequa@s, no prazo máximo de 05 (cinco) dias mnidos, sem prejuízo da aplicaçâo das penalidades

cabíveis, conendo às expensas da Beneficiária da Ata quaisquer custos adicionais demnentes do evento.

CúUSULA DÉcmA SEGUNDA - Do PAGAMENTo

0 pagamenlo oconerá em até o 30 (tÍinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes

sociais previstas nas alineas 'a', "b" e 'c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.212/1991, às

contribuiçóes instituídas a tÍtulo de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Cerliícado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos .iunto aos órgãos citados, a PreÍeitura

aguardará a regularização por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pâgâmênto. Sendo

que a Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mêdiante deposito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constâr o nome do banco, agência e o N" da conta banúria receplora do

deposito e especificado a quantidadê de câda medicamenlo entregue, número do lote e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Codigo GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais

eletrônicas mnespondentes. Quando da enkega dos medicamentos, o Íomecedor deverá comprovar, mediante

âpresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal EletÍônica - NF-

e, modelo 55. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montânle a pagar os valores.
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correspondentes a mullas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 4312021. Nenhum pagamento será efeluado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCilATERCEIRA- DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo mm as especifica@s conslanles do

pÍesente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não mntratar servidor pertencente ao quadro da Prefeilura, durante a vigência desta ala.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da Administra$o da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execução da ata de ÍegistÍo de pÍeços todas as condiçôes de habilitâção e qualificação

exigidas na licitação.

CúUSULA DÉc[iIA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obriga@es assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produlos no prazo estipulado sem justiíicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, reEuardados os pmcedimentos legais pertinentes, poderá acarrelar, isolada ou

cumulaüvamente, nas seguintes san@s:
o Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zem vírgulâ três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contÍataçáo, além do desconto do

valor correspndente ao fomecimento nâo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de apllcação de penalidades será assegurado ao fomecedor o mntraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previslas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamenlos a sêrem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanlo, conÍoÍme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançôes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera@s.
Considerar*e-á justificado o atraso no alêndimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupçáo das vias de acesso às mesmas;

Í) acréscimos de volumes ou modiÍica@s substanciais nos mateÍiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão.dêobra no mercado;

5
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h) atrasos deconentes de oulros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA - DAs DrsposçóES FrNArs

lntegram eslá Ata, o edital do Pregâo Eletrônico No 43/2021 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescentê respectivamente, no ceÍlame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constantes das Leis n" 10520/2002, Lei 8.6ô6/'1993 e demais legislaçôes pertinêntês.

CúUSULA DÉCIMA sExIA. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presenle ata, que depois de llda, será assinada pelos

rêpresêntantes dâs partes, Órgáo Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamenlo

da ala

Nova Santa Bá rbara,0911112021.

cr
Prefêito Mun mpetente

R n .382-0 SSP/PR

MAICON CO VA
Assinado de forma digital
por MAICON CORDOVA

t

PEREIRA:01 588693 PEREIRA:015886e3e70

g7O Dados: 2021.1 1.09
16:59:29 -03'00'

Maicon Cordova Pereira

Empresa: AJtermed Material Medico Hospitalar Ltda

CNPJ: 00.802.002/0001-02

BeneÍlciária da Ata

6
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O MUNCÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001{0, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Mo:,aes,222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"

14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 2í de junho de '1993, com

as alterações posteriores, em face da classiÍicação da proposta apresentada no PREGÂO ELETRÔN|Co No

43/2021, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

medicamentos, oferecido pela empresa P0NTAMED FARMACEUTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob n". 02-816.696/0001-54, com endereço à Rua Padre Arnaldo Janssen, '1452 - CEP:

84032300 - Bairro: Caá - Cará, Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo Sr. Fernando Parucker da Silva

Júnior, inscrito no CPF sob n0. 006.538.939-57, RG n'3.804.296, doravante denomrnado beneÍiciária da Ata,

cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçoes, os preços, os quantilativos na licitação supracitada,

bem como as cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital

de Pregão ElêtÍônico N.' 43/202í, independentemente de lranscriçã0. O Órgáo Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até

realizar licitação específica parâ adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do registÍo têrá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reaÍlrmada no art. 7o, do

Decreto no 6.906/03.

ITENS

LOTE: 001

- Lote 001

3 6022 Acêtilcisteina, concentraçao: 600

mg forma farmacêutica: granulado
para soluÇão oral, Envelope.

CATMAT BRO43411O

Cisteil -

Geolab

ENV 480,00 0,686 329,28

LOTE:001
- Lote 001

IJ 992 Bromoprida, dosagem: 10 mg,

comprimido CATMAT 8R0269954
Prati

Donadu

zzi

CPR 8.000,00 0,179 1.432,00

LOTE: 001

- Lote 001

,11
8538 Clonâzepâm, dosâgem: 2 mg,

comprimidos CATMAT
8R02701't9

Zilêpâm

Geolab

CPR 't2.000,00 0,048 576,00

Tffi

I
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ATA DE REG|STRo DE PREÇO N.0106/202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43i2021 - PMNSB

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO oBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Lote DescriÉo do produto/serviço [/larca
..1^

produto

Unidade

medida

Quantidade Preço

lnitário
Preço

total
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o prazo de vigência da Ara de *,n,:,fLtHilIt}:utlfl;?l,Il§"X![, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍlcácia legal após a publicaçâo do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA
As despesas decorrentes desta ata mnerão por conta da seguinte dotação orpmentaria: 2

7 8097 Clorpromazinâ, concentraçâo: 40

mg,ml forma farmacêutica: solução

oral - gotas, frasco 20.00 ML.

CATMAT 8R0340207U0086 /
8R0340207

Longâct
it-
Cristalia

FR 10,00 6,34 63,40

LOTE: 00'l
- Lote 001

40 858 Dexametasona, dosagem: 0,'l

mg,ml apresentação: elixir, Írasco

1OO.OO ML-CATMAT

8R0268243U0062 / BR02ô8243

Farmac

e
FR 250,00 2,4167 604,18

LOTE: 001
- Lote 001

42 2698 Diazepam, dosagem: l0 mg,

comprimido CATMAT

BR0267197U0042 / 8R0267197

Santiaz

epam -

Santisa

CPR 10.000,00 0,07 700,00

LOTE: 00'1

- Lote 001

M 8546 Diclofenaco, apresentação: sal

sódico, dosagem: 50 mg,

comprimrdo CATMATBR0271 000

Sodix -

Geolab

CPR 5,000,00 0,056 280,00

LOTE: 001
- Lote 001

70 6975 Hidromrtisona, composiçáo: sal

succinato sódico, concentmção:

100 mg forma farmacêutica: pó

liôÍilo p, injetável, frasco-ampola.

CATMAT 8R0270220U01 18 /
8R0342135

Androco

rtil -

Teuto

AMP 500,00 2,47 1.235,00

LOTE: 001

- Lote 001

79 4790 Metoclopramida cloridrato,

dosagem: 5 mg,ml apresentação:

solução injelável, ampolas 2.00M1.

CATMAT BRO26731O

Noprosil

Halexist

ar

AMP 1.000,00 0,483 483,00

LOTE: 00í
- Lote 001

81 8'107 Midazolam, dosagem: 5 mg,ml,

aplicação: injetável, ampola

3.OOSIM ML. CATMAT 8R0268481

Teuto At\,,|P 200,00 b,J/ 1.274,00

LOTE:001
- Lote 001

91 7335 Paracetamol apresentação:

associado com codeína, dosagem:

500m9 + 30m9, comprimido.

CATMAT BRO27O9O7

Ct/P CPR 4.000,00 0,358 1.432,00

LOTE: 001

- Lote 001

107 8338 Sertralina cloridrato, dosagem:

50m9, mmprimido. CATMAT

BR0272365

Geolab CPR 10.000,00 0,101 1.010,00

LOTE; 001

- Lote 001

108 7331 Simeticona, concentração: 75

mg,ml forma Íarmacêutica: emulsão

oral gotas, frasco com 10m1.

CATMAT 8R041296ô

Hipolab

0r

FR 800,00 1,008 806,40

LOTE: 001
- Lote 001

116 8560 Vitaminas do complexo B

composição básica: 81, 82, 83, 85,
Bô, B12, comprimido. CATIvIAT

8R0437109

Vitamed CPR 12.000,00 0,038 456,00

TOTAL 10.68í,26
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CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de'12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

dêmais rêquisitos da noÍma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decrelo no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de PÍeços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos refeÍidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêlo akavés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiáÍia, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExÍA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preps poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por inlermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de Íorp
maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevaÉo dos preços de

mercado dos insumos que compóem o custo do produto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

pÍeços registmdos deverá ser formulada mm a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Adminislração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licilatório;

- poÍ razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaçoes demnentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparêcer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçôes estâbelecidas nesta Ata de

REistro de Prep ou nos pedidos dela decorrentês; A comunicaÉo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência mm aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAS oBRTGAçoes oa eeNertctÁnn ol ltl
- 0s medicamentos deverão estar dênho das normas técnicas aplicáveis aos produlos desta natureza, Ílcando

desde já estabelecido que só serão aceitos após conferência eÍetuada por servidor habilitado do Fundo3

Rua Walfredo BittencouÍt de Morâês n'222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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- As embalagens extemas devem mencionar as mndiçóes mrretas de armazenamento do produto, entre elas,

lemperafu ra, umidade, empilhamenlo, entre outras.

- No caso de medicamentos de notiÍicação simpliícada constantes na RDC/ANVISA n0 199/2006 e suas

atualizações, o licitante deverá apresentar a notificação de registro válido junto à ANVISA e a côpia do rótulo a

Íim de permilir a verificação das características têcnrcas do produto.

- 0s produtos a serem fomecidos pela Beneficiária da Atâ, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a exprêssão 'PROIBIDO A VENDA N0 C0MERCI0'

- A marca, número do lote, o Registro no Ministério da Saúde ou relato de sua isenção, data de Íabrica$o e

validade, deverão estar impressos nas embalagens dos medicamêntos.

- Apos o recebimento, em constatação de desconformidade técnica do medicâmento, o mesmo será notiÍicado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Não serão acêitos os produtos quê não estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com

rêgistro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidação.

- Quando da entrega, a BeneÍiciária da Ata deverá identificar o lote de fabricação nos volumes e entregáJos de

forma separada, a fim de atender as boas práticas de mntrole, armazenamento e distribuição de

medicamentos, conÍorme preconiza a Portaria 802/1998 ANVISA.

cúusuLA orrAvA- DAS oBRTGAÇoEs Do óRcÃo GERENCIADoR

Além das naturalmente deconentes destâ ata, constituêm obrigaçôes do MUNICÍPl0:

- EÍetuar o pagamento devido nas mndiçoes da legislaçáo Municipal.

- Acompanhar e Íiscalizar a entregâ dos materiais/produtos em todas as suas etapas, sendo que â Ílscalização

periodicâ não implica na aceitação tácita das etapas de entrega de todos os produtos.

- NotiÍicar à Beneficiána da Ata, omnência de evenluais imperfeições no curso de execução da Ala, fixando

prazo para a sua coÍreção.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJfiO

A enlrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orpmentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa 8árbara, mm Vazo paru entrega dos objetos de até í0 (dez) dias úteis,

contados a partir da autorização de fomecimento emitido pela PreÍeitura. Caso a entrega não seja efetivada

neste prazo, será imediatamenle solicilada à entrega para o próximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanções previstas na legislação e neste êdital.

CúUSULA DÉcilA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entrcgue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

4
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Municipal de Saúde. Caso não satisfap às especiÍicações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados

pelo fomecedor no prazo de 03 (três) dias, conlados da notiÍicaçã0, para reposiçáo no prazo máximo de 05

(cinco)dias corridos.

- O acondicionamento e o hansporte dos medicamentos devem ser feitos de acordo com 0 exigido para cada tipo

de produto, devidamente protegido do pó e variações de temperatura, especialmente no caso de medicamêntos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mesmos.
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cúusut-l oÉcruA pRtMETRA - cARANTTA E vALrDAoe uÍHnltl
- No caso dos medicamentos com prazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasião da entrega somente

serão âceitos aqueles cujos prazos de validade a lransconer seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do

prazo previsto, ou seja, que ainda náo tenha decorrido 20% (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamentos com prazo de validade igual ou inÍerior a 1 (um) ano, somente serão aceitos aquêles

cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) do prazo previslo, ou

seja, que ainda não tenha demrrido '10% (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipal de Saúde se reserva o direito de náo receber nenhum produto com prazo de validade

inferior aos especificados nos itens anteriores, ressalvados os casos de interêsse da Administraçã0, desde que

existâ solicitação prévia da BeneÍiciária da Ata e justiÍicativa expressa do órgão interessado, caso em que será

formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo não utilizado.

- A carta de comprometimento de troca deverá ammpanhar a nota Íiscal no ato da entrega.

- A solicitação de trocâ e colêta do quantilativo náo utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde

60 (sessenta) dias antes do vencimento do produto.

- A troca deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a solicitaçã0.

- No ato da enlrega de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota Ílscal

apresenlada deve informar que o produto é reÍerente a uma reposição por troca, especiÍicando a nota Íiscal ê

empênho de oígem.

- 0 prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Deíesa do Consumidor. Caso o

prazo dê garantia indicado pelo fabricantê seja maior, prevalêcê estê. Se a quântidade e/ou qualidade dos

mesmos náo conesponder às especiÍicaçôes exigidas, â remessa apresentada seÉ devolvida para substituição

ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conidos, sêm preJuízo da aplicação das penalidades

cabíveis, conendo às expensas da Beneficiária da Ata quaisquêr custos adicionais decorrentes do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias apos a enkega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Recêita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tÍibutários relativos às contribuições

sociars previstas nas alíneas "a", "b" e'c'do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às

contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidâde de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da Benefrciária da Ata, iniciando-se novo pÍazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N" da conta bancária recêptora do

depósito e especiÍicado a quantidade de cada medicamento entregue, número do lote e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das nolas fiscais

eletrônicas correspondenles. Quando da entrega dos medicamentos, o fornecedor deverá comprovar, mediante

apresentaqão do respectivo arquivo XML, 0 preenchimento dos reÍeridos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentês â multâs, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos têrmos do Pregão Eletrônico n" 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gerê direilo a reajustamenlo de

preços ou a correÇáo monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDrcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

5
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- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçóes constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não conlratar servidor pertencente ao quadro da Prefeiturâ, durante a vigência desta ata.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administraçâo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as mndi$es de habilitação e qualificação

exigidas na licitaqã0.

cúusull oÉcrnA QUARTA - DAS sANçoES ADMrNtsrRÂTwAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Regisko de Preços, a não êntrêgâ dos produtos no prazo estipulâdo sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os pmcedimentos legais peÍtinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançõês:

o Advertência;

. Multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula hês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, até o

máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor eslimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidâdes será assegurado ao fomecedor o mntraditório e amplâ

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a pssibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íornecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, mnforme o caso processar-sê a cobrança judicialmente.

As pênalidades serão aplicadas sem preju2o das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

Considerarse-á.iusfficado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortês frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à inlerrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiícaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais ê/ou mão-deobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos têrmos contrâtados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcHA eu|NTA. DAs DtspostçoES F|NAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 4312021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescênte respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposiçôes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.66ô/'1993 e demais legislaÉês pertinentes.

6
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CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presenle ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbáia, 091 1 1 12021.

Prêfêito Mu Competente

/PR

S

Fernando Parucker da Silva Júnior

Emprêsa: Pontamêd FaÍmaceutica Llda

CNPJ: 02.816,696/000í-54

Bênêficiáriâ da Atâ

Maria J na Caniel

Diretorâ da Farmácia Municipal- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

7
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ATA DE REGTSTRo DE PREço N." 107/202Í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43/202í - PMNSB

O MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBÂRÂ, com personalidade jurídica de direilo público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001{0, com sede na Rua Walíredo BittencouÍt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250{00, representada neste ato por seu Preíeito, Sr. Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, poÍtador do RG n' 4-039.382{ SSP/PR, inscdto no CPF sob. o n" 5ô3.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Fedenal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 en" 8.25012014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.ôô6, de 21 de junho de 1993, com

as alteraÉes postenores, em Íâce da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNrcO No

rl3/202í, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os prêços para eventual aquisição de

medicamentos, oferecido pela empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAIúENTOS LTDA., pessoa

juridica de direito privado, inssita no CNPJ sob no. 05.782.733/0001-49, com endereço à Rua Sevenno Augusto

Pretlo, 560 - CEP: 95960000 - Baino: Santo Ant io, Encantado/RS, neste ato representada pela Sra. Renata

Casagrande Galiotto, inscrita no CPF sob n0.488.351.100{8, RG n'8043627945, doravante denominado

beneÍiciária da Ata, cuja propostâ foi dassiÍicada, observada as êspecificaçoes, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condidoes abaixo eslabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de mêdicamentos, para suprir as

necessidades da Sêcrêhria Municipal de Saúde, conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital

de Prêgão Eletrônico N." 43/2021, independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até

realizâr licitaçâo especifica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do registro teÍá pÍeÍerência, nos lêrmos do ârl. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no arl. 70, do

Decreto no ô.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAÇÃo D0 oBJETo E pREços REGrsrRADos

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNC|A

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

As despesas demnentes desta ata conerão por mnta da seguinle dotação orçamentária:

I

ITENS

5,10LOTE: 001

- Lote 00í
I 8818 Ácido kanexâmico, dosagem: 50

mg,ml forma farmacêutica:

solução injetável, ampola 5.00

ML. CATMAT BR0327566

Transami

n - Zydus

AMP 600,00 3.060,00

TOTAL 3.060,00
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cúusuLA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a mnlar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vanlajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e fut.4 do Decrelo no 6.90ô/03. Durante o pÍazo dê

validade desta Ata de Registro de PÍeços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sislema de Registro de Preços,

podendo fazê.{o atÍavés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba ÍecllÍso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de âlguma das hipoteses legalmente

previstas para tânto, gâÍantidos à beneÍiciáÍia, neste caso, o contraditóÍio e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELA'iIENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registm de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automâticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornectdores registrados;

- pelo ÓÍgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermedio de processo administrativo específic0, assegurado o contÍaditório e ampla

dêfesâ:

A pedido, quando:

- compÍovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de forp
maior;

- o seu preço regislrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registÍados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a

aplicação das pênalidadês previstas no edital, caso náo aceitas as riazões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceilar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçâo de habilitaçao ou qualificâção técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigações decorentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela demnentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por cofiespondência com aviso de recebimento, junlando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao ÍegistÍo de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRtcAçoes ol eeNertctÁRlA DA ATA

- 0s medicamenlos deverão estar dentro das normas têcnicâs aplicáveis aos produtos desta natureza, ílcando

desde já estabelecido que ú serão aceitos apos confêrênciâ eÍetuada por servidor habilitado do Fundo2
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Municipal de Saúde. Caso não satisÍaçâ às especiÍica@s exigidas, não sêrão aceitos, devendo ser retirados

pelo fomecedor no pÍazo de 03 (três) dias, contados da notiÍicação, para Íeposição no prazo máximo de 05

(cinm) diâs corÍidos.

- 0 acondicionamento e o transporte dos medicamentos devem ser Íeitos de amrdo com o exigido para cada tipo

de pÍoduto, devidamente protegido do po e variaçÕes de temperatura, especialmente no caso de medicamentos

termolábeis, de modo a garanlir a qualidade e integridade dos mesmos.

- As embalagens extemas devem mencionar as condições conetas de armazenamento do produto, enke elas,

lemperatura, umidade, empilhamenlo, enlre outras.

- No caso de medicamentos de notiÍicação simplilicada constantes na RDC/ANVISA n0 199/2006 e suas

atualizâçôês, o licitante deverá apresentar a noüficação de regisko válido junto à ANVISA e a côpia do rótulo a

fim de permitir a verificação das caracteríslicas técnicas do pÍoduto.

- Os produtos a seÍem fomecidos pela Beneficiária da Ata, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRClO'

- A maÍca, número do lote, o Registro no Ministério da Saúde ou Íelato de sua isenção, data de fabricação e

validade, deverão eslar impressos nas embalagens dos medicamentos.

- Após o recebimenlo, em constâtâçâo de desmnformidade técnica do mêdicamento, o mesmo será notilicado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Não serão âceitos os pÍodutos que não estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com

registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidaçã0.

- Quando da entrega, a Beneficiária da Ata deverá identificar o lote de fabricaçáo nos volumes e entregáJos de

forma separada, a Íim de atender as boas práücas de mntrole, armazenamento e distribuição de

medicamenlos, conforme preconiza a Portaria 802/1998 ANVISA.

cúusuLA orrAvA- DAS oBRrcAçÕES Do óRGÃo GERENCIADoR

Além das nâturalmente deconenles destâ ata, mnstituem obrigaçóes do MUNICÍPlO:

- Efetuar o pagamento devido nas mndiçoes da legislação Municipal.

- Ammpanhar e fiscalizar a entrega dos materiais/produtos em todas as suas etapas, sendo que a Íiscalização

periodica nâo implica na aceitaçáo tácita das etapas de entrega de todos os produtos.

- NoliÍicar à Beneficiária da Ata, ocorrência de eventuais imperfeiçôes no curso de execução da Ata, fixando

prazo paÍa a sua mneçáo.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA Do OBJETo

A entrega seÍá parcelâda, em quantidades vaÍiadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrega dos objetos de até '10 (dez) dias úteis,

contados a partir da âutoÍizâção de fomecimento emitido pela PreÍeitura. Caso a entrEa náo seja efetivada

nesle prazo, seÍá imêdiâtâmente solicitada à enlrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanÉes previslas na legislaÉo e neste edital.

cúUsUIÁ oÉcIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóan - PR, em horáío comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Municipio isento de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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cúusuu oÉctuA pRn EIRA - GARANTIA E vALtDAoe mírtml
- No caso dos medicâmentos com prazo de validade superior a 'l (um) ano, por ocasião da entrega somente

serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transconer seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do

prazo previsto, ou seja, que ainda não lenha deconido 200/o (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamentos com prazo de validade igual ou inferior a 'l (um) ano, somente serão aceitos aqueles

cujos prazos de validade â transcorrer seia igual ou superior a 900/o (noventa por cento) do prazo previsto, ou

seja, que ainda não tenha deconido 1070 (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipal de Saúde se Íeserva o direito de não receber nenhum produlo com pÍazo de validade

inferior aos especiÍicados nos itens anleriores, ressalvados os casos de interesse da Administraçã0, desde que

exista solicitação prévia da Beneíiciária da Ata e justilicativa expressa do órgáo inleressado, caso em que será

Íormalizado o compromisso de troca de todo o quanlitaüvo não utilizado.

- A carla de mmpromêtimênto de trocâ devêrá acompanhar a nota Íiscal no ato da entregâ.

- A solicitação de tÍoca e coletâ do quantitativo não utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde

60 (sessenta) dias antês do vencimento do produto.

- A troca deverá seÍ realizada em alé 30 (trinta) dias apos a solicitâçáo.

- No ato da entregâ de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota fiscal

apresentada deve informar que o produto é Íeferente a uma reposição por troca, especiÍicando a nota fiscal e

empenho de origêm.

- 0 prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o

prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece este. Sê a quântidade e/ou qualidade dos

mesmos não mnesponder às especiÍicações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição

ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades

cabiveis, conendo às expensas da BeneÍiciária da Ata quaisquer custos adicionais deconentes do evenlo.

cúUsuLA DÉcmÂ SEGUNDA - Do PAGÂMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a enhega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contÍibuiçoes

sociais previstas nas alíneas'a', 'b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 dâ Lei Federal n.o 8.212'1991, às

confibuiçoes instituídas â titulo de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, â tercêiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularizaSo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo pâra o pagamento. Sendo

que a PreÍeitura Municipalde Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depsito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banm, agência e o N" da conta bancária receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento entregue, número do lote e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Codigo GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais

elekônicâs correspondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fomecedor deverá comprovar, mediante

apresentaÉo do respectivo arquivo XML, o preenchimenlo dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55.0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montanle a pagar os valores

mnespondentes a multas, indeniza@es, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previslos em

lei ou nos termos do PrEão Elekônico n' 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendente de liquidação quâlquer obrigâção fnanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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- Assumir inteira responsabilidade pela entrqa dos produtos, de acordo mm as especifica@s constantes do

presente Editâl e Anexos, bem como da respecüva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Náo contralar seÍvidor pertencenle ao quadro da Prefeitura, duÍante a vigência desta ata.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condi@es de habilitação e qualificaçáo

exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DAs sANçoES ADMTNTSTRATMAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçõ€s assumidas pelo fomecedor no momento da execuÉo da Ata

de Registro de PÍeços, a não entrega dos produtos no prazo esüpulado sem justificativa aceita pelo órgáo ou

enlidade usuária, resguardados os pmcedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes san@s:

o Advertência;

o Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preps;
o Multa de 0,3Y0 (zero vhgula hês por cênto) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, até o

máximo de 10% (dez por cenlo), incidenles sobre o valor estimado da mntrataÉo, além do desconto do

valor mrrespondentê ao fornecimenlo não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitâção e dê fomecer à Administraçao Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

cúusuLA DÉcffiA euINTA - DAS DtspostçoEs FtNAts

lnlegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 43/202í e a proposla da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado.0s casos omissos serão resolvidos com obseNância

das disposi@s constanles das Lêis no 1052012002, Lei8.ô66/1993 e demais legislações pertinentes.

5
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Em qua§uer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicaçâo das sanÉes previstas nestâ Ata não exclui a possibilidade de âplicâção de outÍas, previslas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administra$0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efefuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entÍetanto, mnÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais san@s cabÍveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á jusüficado o atraso no atendimenlo somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à interÍupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifrcaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íaltâ de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos dêconêntes de outÍos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contrâtados diretamente pelo

Município.
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CLÁUSULA DÉCMA SEXTA. DO FORO

Fica eleilo o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo ammpanhamento

da ata.

Nova nta Bá ra,09111/2021.

Preíeito Competente

4.039.382{ SSP/PR

RÉNÂTA

cÂsÂGRÂNoE mã§ '
GAtlorro:488 ffiX:ff;'É
35110068

Renata Casagrande Galiotto

Empresa: Ciamed - DistÍibuidora de Medicâmentos Ltda

CNPJ: 05.782.733/000í49

BeneÍiciária da Ata

Maria

Diretora da Farmácia Municipal- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ala

6

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

*

PREFEITURA IúUNICIPAL

Caniel



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o108/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43/2021 - PMNSB

O MUNrcíPlo DE NovA SANTA BÁRBARA, mm personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/000160, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato poÍ seu Prefeilo, Sr, Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravantê

denominado Órgáo Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o '123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.520/2002, oecrelo Federal n.o 7.89212013 e n' 8.2502014, Decrelo Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei FedeÍal n0 8.666, de 2'l de junho de '1993, com

as altera@s posterioÍes, em face da classificação da proposta apÍêsentada no PREGÃo ELEIRÔN|Co t'lo

43/202í, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços parâ eventual aquisição de

medicamentos, oÍerecido pela empresa irERCO SOLUCOES EM SAUDE S/4, pessoa jurídica de direito privado,

inscrila no CNPJ sob n0.05.912.018/000'l-83, com endereço à Rua Brescia, 184 - CEP: 83413575 - Baino:

Mauá, Colombo/PR, neste ato representada pelo Sr. Ricardo da Conceição, inscrito no CPF sob n0.

026.439.65965, RG n'6205280-5, doravante denominado benêficiáÍiâ da Ata, cuja proposta foi classiÍlcada,

observada as especifcaçóes, os preços, os quantitâtivos na licitâção supracitadâ, bem como as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas:

CúUSUlá PRIIIEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, para suprir as

necessidades da SêcÍetaria Municipal de Saúde, mnforme especifcado no ANEXo 01, que integra o Editâl

de Pregão Eletrônico N.' 43/202í, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até

realizaÍ licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçoes, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do arl. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do

Decreto no ô.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREÇos REG|STRADoS

LOTE: 001

- Lote 00í
29 8536 Cinarizina, dosagem: 25 mg,

mmprimido. CATMAT
BR0267628 l*'""

CPR 9.000,00 0,2606 2.345,40

LOTE: 001
- Lote 00í

30 Cinarizina, dosagem: 75 mg,

comprimido. CATMAT
8R0267629 l^,'*'

CPR 10.000,00 0,2998 2.998,00

LOTE: 001
- Lote 001

8334 Clopidogrel, dosagem: 75 mg,

Compdmido. CATMAT
8R0272045 l*"*

CPR 7.600,00 0,3036 2.307,36

LOTE: 001
- Lote 00'l

90 8353 Oxcaôazepina, dosagem: 300
mg, comprimido. CATMAT

8R0273257 ['*

CPR 600,00 0,6643 398,58
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LOTE: 001

- Lote 001

94 8354 Pregabalina, mncentração: 1 50

mg, comprimido. CATMAT

8R0392111

Ranbaxy CPR í.000,00 0,4934 493,40

LOTE: 001
- Lote 001

103 835ô Rosuvastatina, composição:

cálcica, concenkaÉo: 20 mg,

comprimido. CATMAT

8R0282882

Ranbaxy CPR 1.600,00 0,3794 607,04

TOTAL 9.149,78

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

As despesas decorrentes desta ala coneÍão por mnta da seguinte dotação orçamentária

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Regisho de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a conlar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 ô.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçâo de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços pdeÉ ser cancelada pela Administraçâo:

- automaticamênte:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íomecedores rEistrados;

- pelo Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminishaüvo especifico, assegurado o contraditório e amplâ

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexEuível em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compóem o custo do produlo. A solicitaÉo dos fornecêdores para cancelamenlo dos

Dotaçóes

2021 ptzo pa.oot.to.sot.oezo.zozs lo ls.s.so.ro.oo.oo lDo Exercício

2021 lZnO lOe.OOt.tO.rOr.OrZO.ZOZS lSOa IS.3.SO.SO.OO.OO lDo Exercício

2021 lZttO lOO.OOr.rO.lOr.OSZO.ZOZS ISZ+ le.e.SO.rO.OO.OO lDo Exercício
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o prazodevisência daAta de --:,fHlilI=l',rtlfl;?1,]lliff[, a contardaassinatura domesmo,

mm validade e eÍicácia legal após a publicaçáo d0 seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

Exercício lConta da lFuncional programática lFonte de lNatu.eza da lOrupoia ldespesa I lrecurso ldesDesa I

despesa | | | I I

da fonte
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cúusulA sÉnMA - DAS oBRrcAçoES DA BENEFTcTÁnn ol lra
- 0s medicamentos deveráo estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, Íicando

desde já estabelecido que só serão aceilos após conÍerência eÍetuada por servidor habilitado do Fundo

Municipal dê Saúde. Caso não satisfaça às especifica@s exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados

pelo Íomecedor no prazo de 03 (três) dias, contados da notificaçá0, para reposição no prazo máximo de 05

(cinco) dias conidos.

- 0 acondicionamento e o transporte dos medicamentos devem ser feitos de acordo com o exigido para cada tipo

de produto, devidamente protegido do pó e variações dê temperatura, especialmenle no caso de medicamentos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mesmos.

- As embalagens extemas devem mencionar as condições conetas de armazenâmento do pÍoduto, entre elas,

tempeÍah.rra, umidade, empilhamento, entÍe outras.

- No caso de medicamentos de notiÍicação simplificada constantes na RDC/ANVISA no 199/2006 e suas

atualiza@s, o licitante deverá apresentâr a noüficação de regisko válido junto à ANVISA e a côpia do rótulo a

fim de permiür a verificaÉo das características têcnicas do produto.

- 0s produtos a serem fomecidos pela Beneficiária da Ata, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a expressáo'PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCl0'

- A marca, número do lote, o Regisho no Ministêrio da Saúde ou relato de sua isençã0, data de fabricação e

validade, deverão estar impressos nas embalagens dos medicamentos.

- Apos o recebimento, em mnstatação de desmnformidade técnica do medicamento, o mesmo será notiÍlcado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Não seráo aceitos os produtos que não esüverem devidamenle registrados no Ministério da Saúde, mm
registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidaçã0.

- Quando da entÍegâ, a Beneficiária da Ata deverá identificar o lote de fabricação nos volumes e entregá-los de

forma separada, a fim de atender as boas práticas de controle, armazenamento e distribuição de

medicamentos, confome preconiza a Portaria 802/1998 AtJVISA.

cúusur-A otrAvA- DAS oBRtGAçôEs Do óRGÃo GERENCIADoR

Além das naturalmente demnentes desta ata, mnstituem obrigações do MUNICÍPlO:

- Efeluar o pagamento devido nas condiÉes da legislaçao Municipal. 
3

coxcÊr^ffse

preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles pÍaticados no mercado;

- perder qualquer condiçao de habilitaçao ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçóes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmenle ou por conespondência mm aviso de recebimento, juntando-se o

compÍovante aos autos que dêÍam oflgem ao registm de pÍeços.
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cúusuu oÉctmA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, silo a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báôara - PR, em horário comercial de segunda a sexlaJeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA DÉcmA PRIMEIRA - GARANTIA E vALIDAoe uÍHIua
- No caso dos medicamentos com prazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasiáo da entrega somente

serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou supenor a 80Yo (oitenta por cento) do

prazo previsto, ou seja, que ainda não tenha deconido 20% (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicâmentos mm prazo de validade igual ou inferior a 'l (um) ano, somente serão aceitos aqueles

cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 900/o (noventa por cento) do prazo previsto, ou

seja, que ainda não tenha demnido 10% (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipâl de Saúde se reserva o direito de náo receber nenhum produto com prazo de validade

inferior aos especificados nos itens anteriores, ressalvados os casos de interesse da Administração, desde que

exista solicitaçáo prévia da BeneÍiciária da Ata e jusfficativa expressa do órgão interessado, caso em que será

formalizado o compromisso de troca de todo o quantitaüvo não utilizado.

- A carta de comprometimento de troca deverá ammpanhar a nota fiscal no ato da entrega.

- A solicitaçáo de troca e coleta do quantitativo não utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde

60 (sessenta) dias antes do vencimento do produto.

- A troca deverá ser realizâda em até 30 (trinta) dias apos a solicitaçâo.

- No ato da entrega de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota Íiscal

apresentada deve inÍormar que o produto é referente a uma reposição por troca, especificando a nota fscal e

empenho de origem.

- 0 prazo da garantia deve observar o prazo minimo eslabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o

prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece esle. Se a quantidade e/ou qualidade dos

mesmos não corresponder às especiÍicações exigidas, a remessa apresenlada será devolvida para substituição

ou adequa@s, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades

cabíveis, mnendo às expensas da BeneÍiciária da Ata quaisquer cuslos adicionais decorrentes do evento.

CúUSULA DÉCffiA SEGUNDA - Do PAGAMEÍIITo

0 pagamento oconerá em até o 30 (kinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal ammpanhada da certidão expedida conjunlamente pela Secretaria dâ Rêcêitâ Federal do Brasil (RFB) e
pela PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refêrente â todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes

sociais previstas nas alíneas "a", 'b" e "c'do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'121991, às

contribuições instiluídas a título de substituição, e às conhibuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certiícado de4
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NOVA SANTA BARBARA
- Acompanhar e fiscalizar a entrêga dos materiais/produtos em todas as suas etapas, sendo que a fiscaliza$o

periódica não implica na aceitaçâo tácita das elapas de entrega de todos os produtos.

- Notificar à Beneficiária da Ata, omnência de evenluais imperfeições no curso de execução da Ata, fixando

prazo paÉ a sua coneçáo.

CúUSULA NONA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

A enlrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, mm Wazo paÍa entÍega dos objetos de até 10 (dez) dias úteis,

contados a partir dâ autoÍização de fomecimento emitjdo pela Prefeitura. Caso a entrega não seja efetivada

neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo íornecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanções previslas na legislação e neste edital.
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CúUSULA DÉGIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS Â SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, dê acordo com as especificaçõês conslantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a vigência desta ata.

- Não veiculaÍ publicidade acerca do objelo desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administraçao da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitação.

cúusulA DÉc[,tA QUARTA - DAS SANçÕES ADM|N|STRATÍVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo estipulado sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acârrêtar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançoes:

. Advertência;

. Mulla de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado tolal da ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataÉo, além do desconto do

valor conespondentê ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o conkaditório e ampla

defesa.

A aplicação das san@s previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslas em Lei,

inclusive rêsponsabilização do fornecedoÍ por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, confome o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.ô66/93 e alterações. 5
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Regularidade dê Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeilura

aguardará a regularização por parte da BeneÍiciária da Ata, iniciândo-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancárÍ0.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do bânco, agência e o N" da conta bancáriâ receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamento entregue, número do |ote e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas Íiscais

eletrônicas conespondentes. Quando da entrega dos medicâmentos, o fomecedor deverá comprovar, mediante

apresentação do respectivo aÍquivo XML, o preenchimento dos referídos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55. O l\,lunicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montanle a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizaçõês, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos lermos do Pregão Elêtrônico n" 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendente dê liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamenlo de

preços ou a coneÉo monetária.
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Considerar-s*á justificado o atÍaso no alendimento somente nos seguinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) corles írequentes de energia elétrica e água;

d) enchenles;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

í) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos maleriais:

g) escassez, falta de maleriais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉcilA QUINTA. DAS DISPOSçÕES FINAIS

lntegram está Ata, o edital do Prcgão Elelrônico tf 4312021 e a proposta da empresa dassificada em ordem

cres@nte respectivamente, no ceÍtame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos mm observância

das disposi@s constantes das Leis n" 10520/2002, Lei8.6ô6/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São JeÍônimo da Sena - Pr., mm renúncia de qualquer outío, por mais

privilegiado que seia, para sêrem dhimidas possívêis dúüdâs oriundas desta licitação.

E, para íirmeza e validade do que foi pactuado, lavÍou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

repÍesentantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responúvel pêlo âcompanhamenlo

da ala.

ta Bá ,09t11t2021.

Competente

{ SSP/PR

CONCEICÂO:

02643e65e65 *,i$$j;ú

Ricaído da Conceição

Empresa: Merm Solu@s em Saúde S/A

CNPJ: 05.912.0'18/0001-83

BeneÍiciária da Ata

Mari J

Dhetora da Farmácia Municipal- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

6
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇo N.o'109/202í - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo ELETRÔN|co No 43/202í - PMNSB

O lrtUlttCíptO DE iIOVA SANfl AÁnSmA, com peconalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.5ô1.080/0001{0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenho, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, ÍepÍesentada neste ato por seu Prefeito, Sr, Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.3824 SSP/PR, inscÍito no CPF sob. o no 563.691.40910, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com â Lei Complementar Federal n.o Í2312006 e n"

14712014, Lei Federal n."'10.520/2002, Decrelo Federal n.o 7.89212013 e n'8.250/2014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as alterações posteriores, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNrcO N"

43/2021, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços paÍa eventual aquisição de

medicamenlos, oíerecido pela empresa MEDILÂR IMPORTACAO E DISTRIEUICAO DE PRODUTOS MEDICO

HOSPIALARES S/4, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 07.752.236/0001-23, com

endereço à Rua Norberto Otto Wild, 420 - CEP: 9ô880000 - Baino: lmigranle, Vera CruzlRS, neste ato

represenlada por seu procurador, Sr. César Augusto Gomes Neumann, inscrito no CPF sob no. 031.237.800-

90, RG n" 4110152'107, doravanle denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as

especificaçóes, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitadâ, bem mmo as cláusulas e condições abaixo

êstâbelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, para suprir as

necessidades da SecÍêtaria Municipal de Saúde, conforme especiÍicado no ANEXO 0í, que integra o Edital

de Pregão Eletrônico N.' 43/2021, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitânte vencedor, nem na quântidâdê indicada no ANEXO 01, podendo até

realizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itêns, hipotese em que, em igualdade de condições, o

beneficiáno do registro terá preferência, nos termos do aÍ1. 15, § 40, da Lei no 8.ô66/93, reafirmada no art. 70, do

Decreto no ô.906/03.

cúusulA SEGUNDA - EspEcrFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REG|STRADoS

ITENS

LOTE: 001
- Lote 001

58 6147 Fenofibrato, dosagem: 200 mg,

capsula CATI\4AT 8R0267081

Abbott CP 2.400,00 1,41 3.384,00

LOTE: 001

- Lote 001

87 8105 Norepinefrina, concentraçâo: 2
mg,ml Íorma farmacêutica:

soluçâo injelável, ampola 4.00

ML. CATMAT BR0442584

Hypofarm

a

AMP 150,00 6,29 943,50

LOTE: 001

- Lote 001

100 83ô2 Risperidona, dosagem: 1 mg,

comprimido CATMAT

8R0272839

Prati

0onaduzz
i

CPR 20.000,00 0,071 1.420,00

TOTAL 5.747,50

I
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Preço total
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cuúsuu reRcerRÂ - DA vrcÊNctl
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh

As despesas demrrentes desta ata correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

cúusuLA eutNTA - DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de Regisko de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da âssinâturâ da mêsma,

ênquanto a proposta mnünuar se mostrando mais vanlajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demals requisilos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazê-lo através de outra licitação quando julgar mnveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à bêneÍicrária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:

- automaücamêntê:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores regiskados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu regisko de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços regiskados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçâo a

aplicação das penâlidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nã0 aceitar reduzir o preço rêgistrâdo, na hipótêse deste se tornar supedor àqueles pralicados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- poÍ razóes de interesse público, devidamenle motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar â reürar, no prazo êstabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de RegistÍo

de Prêços;

2

S

Do Exercício{ozt lztzo pa.oor.ro.lor.orzo.zozs lo la.e.so.ro.oo.oo
Do Exercícioiozt lztto loa.oor.ro.sor.oszo.zozs lsoe lr.s.so.eo.oo.oo
Do Exercício2021 lzt+o pA.OOr.rO.SOí.OSZO.ZO2S laZ+ IS.3.SO.3O.OO.OO
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- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, .iuntando-se o

comprovante aos autos quê deram ongem ao registÍo de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRTGAçóes ol erHeHctÁnn ol lrl
- 0s medicamentos deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, Ílcando

desde já estabelecido que só serão aceitos após conferência efetuada por servidor habilitado do Fundo

Municipal de Saúde. Caso não satisfaça às especiÍicaçÕes exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados

pelo fomecedor no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação, para reposiçáo no prazo máximo de 05

(cinco) dias corridos.

- 0 acondicionamento e o transporte dos medicamentos dêvem ser feitos de acordo com o exigido para cada tipo

de pmduto, devidamente protegido do pó e varia@s de temperatura, especialmente no caso de medicamentos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mesmos.

- As embalagens externas dêvem mencionar as condições corretas de armazenamento do produto, entre elas,

temperalura, umidade, empílhamento, enlre outrâs.

- No caso de medicamentos de notiÍicaçáo simpliÍicada constantes na RDC/ANVISA n0 199/200ô e suas

atualizações, o licitante deverá apÍesentar a notificação de registro válido junto à ANVISA e a cópia do rótulo a

fim de permitir a veriÍicação das características técnicas do produto.

- Os produtos a serem fomecidos peta Beneficiária da Ata, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO'

- A marca, número do lotê, o Registro no Ministérjo da Saúde ou relato de sua isençã0, data de fabricação e

vâlidâde, deverão estar impressos nas embalagens dos medicamêntos.

- Após o recebimento, em conslataçáo de desmnformidade técnica do medicamenlo, o mesmo será notiÍlcado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Não serão aceitos os produtos que nâo estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com

registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidaçã0.

- Quando da entrega, a Beneficiána da Ata deverá identificar o lote de fabricaÉo nos volumes e entregá-los de

forma separada, a fim de atender as boas práticas de conlrole, armazenamento e distribuição de

medicamentos, conforme preoniza a Portaria 802/1998 ANVISA.

CúUSULA oITAvA - DAS oBRIGAÇÔES Do óRGÃo GERENCIADoR

Além das naturatmente decorrentes desta ata, constituem obriga@s do MUNICíPlo:

- EÍeluar o pagamento devido nas condições da legislação Municipal.

- Ammpanhar e fiscalizar a enlrega dos materiais/produtos em todas as suas etapas, sendo que a fiscalização

periódica não implica na aceitação tácita das etapas de entrega de todos os produtos.

- Notificar à Beneficiária da Ata, oconência dê evêntuais impêíêiçóes no curso dê execuçâo da Ata, fixando

prazo para a sua coÍeção.

CúUSULA NONA - Do PRAZO DE ENTREGA Do oBJETo

A entrega seÍá parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orpmentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, com prazo para entrega dos objetos de até 10 (dêz) dias útêis,

contados a partir da autorização de fomecimento emitido pela Prefeitura. Caso â entrega não seja eÍetivada3
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neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sançóes previstas nâ legislação ê neste edital.

cúusuu oÉcrmA pRTMEIRA - GARÂNTIA E vALlDAoe uinrma
- No caso dos medicamenlos com prazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasião da entrega somente

serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou supenoÍ a 80% (oitenta por cento) do

prazo previsto, ou seja, que ainda náo tenha deconido 200/o (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamentos com prazo de validade igual ou inÍerior a 1 (um) ano, somente serão aceitos aqueles

cujos prazos de validade a transmner seja igual ou superior a 900/o (noventa por cento) do prazo previslo, ou

seja, que ainda não tenha deconido 10% (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipal de Saúde se reseÍva o direito de não receber nenhum produto com prazo de validade

inferior aos especificados nos itens anteriores, ressalvados os casos de interesse da Administrâção, dêsdê que

exista solicitação prévia da Beneficiária da Ata e justificativa expressa do órgão inteÍessado, caso em que será

formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo não utilizado.

- A carta de comprometimento de troca deverá acompanhar a nota fiscâl no ato da entrega.

- A solicitação de tÍoca e mleta do quantitativo não utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde

60 (sessenta) dias antes do vencimenlo do produto.

- A troca deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a solicitâção.

- No ato da êntrega de medicamentos garantidos pela caÍta de mmprometimento de troca, a nota fiscal

apresentada deve informar que o produto é referente a uma reposiçáo por tÍoca, especificando a nota fiscal e

empenho de origem.

- 0 prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Deíesa do Consumidor. Caso o

prazo de garantia indicado pelo Íabricante seja mâior, prevalece este. Se a quantidade e/ou qualidade dos

mesmos não conesponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição

ou adequaçoes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conidos, sem prejuízo da aplicaÉo das penâlidades

cabíveis, mnendo às expensas da Beneficiária da Ata quaiquer custos adicionais demnenles do evento.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria€eral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alineas'a.,'b'e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Fêderal n.0 8.212í991, às

contribui@es instituídas a titulo de substituiçá0, e às mntribuiçoes devidas, por lei, a lerceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de dêbitos junto aos órgãos citâdos, a Prefeitura

aguardará a regularizaÉo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando+e novo prazo para o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara fará o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônicâ deverá constar o nome do banco, agência e o N'da conta bancána recêptora do

depósíto e especificado a quantidade de cada medicamento entregue, número do lote e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas fiscais

elekônicas mrrespondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fomecedor deverá comprovar, mediante

apresentaÉo do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos rêfêridos câmpos na Nota Fiscal Elelrônica - NF-

e, modelo 55. O Município de Novâ Santa Báóara poderá deduzir do monlanle a pagar os valorês4
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cúusULA DÉoMÂ. Do LocÂL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secrelaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóara - PR, em horário comercial de segunda a sextajeira, mm seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.
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corespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedorâ, previstos em

lei ou nos têrmos do Pregáo Elehônico n" 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata

enquanto pendentê de liquidação qualquer obrigaÉo financeira, sem que isso gere direito â rêâjustamento de

preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especiÍicaçóes constantês do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Náo contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a vigência desta ata.

- Não vêiculaÍ publicidade acerca do objeto desta âta, salvo se houver prévia aulorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara.

- Manterem durante a execução da ata dê registro de preços todas as condiioes de habilitação e qualificaçáo

exigidas na licitaÉo.

cúusulA DÉcrMA oUARTA- DAs sANçoEs ADM|NISTRATMAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ala

de Registro de Preços, a não entrega dos produtos no prazo eslipulado sem .iustiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, reEuardados os procedimêntos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

r lrilulta de 10% (dez por cento) sobre o valor êstimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

colocâda do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atÍaso, até o

máximo de 10olo (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da conkataçá0, além do desconto do

valor correspondente ao fomecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótesê de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

deíesa.

A aplicação das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçá0.

As imporláncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pre.luízo das demais san@es cabíveis, sejam eslas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.66ô/93 e altera@es.

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no alendimento somênte nos seguintes casos:

a) grevês;

b) epidemias;

c) coÍtes Írequentes de energia elékica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifica@es substanciais nos materiais;

g) escassêz, falta de maleriais e/ou máo-deobra no mercado; 
5
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cúusuu oÉcrNA sExtA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seia, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

repÍesenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bá 1112021.

Prefeito M

SSP/PR

usro Xilài!}[:f,$i,
GOMES NEUMANN:o3]237

NEUMANN:0 3T#: 202r.rr.23
3123780090 1o:21:31 {3'oo'

César Augusto Gomes Neumann

Empresa: Medilar lmportação e Distribuição de Produtos Medico Hospitalares S/A

CNPJ: 07.752.236/0001 -23

Beneflciária da Ata

M niel

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaoír?nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Diretora da Farmácia Municipal - Fiscal responúvel pelo acompanhamento da ata

h) atrasos decoÍÍenles de outros serviços e/ou instalação inerentes aos teÍmos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcrMA eu|NTA - oAs DrsposrçoEs FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregâo Eletrônico N" 43/202í e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposiçóes constanles das Leis no 1052012002, Lei 8.66ô/1993 e demais legisla@es pertinentes.
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O MUNGíP|o DE iIOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrjta no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.ô91.409-10, doravanlê

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decrelo Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 04'1/2009 e, no que couber, a Lei Federal n" 8.6ô6, de 21 de.lunho de 1993, mm

as alteraçóes posteriores, em face dâ classificação da pÍoposta apresentada no PREGÃo ELETRÔN|Co N0

43/2021, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE rêgistrar os preços parâ eventual aquisição de

medicamentos, oíerecido pela empresa GRAMS & GRAMS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n". 10.448.145/0001{3, mm endereço à Rua ltacolomi, 361 - CEP: 85505050 - Bairro: Centro, Pato

Branco/PR, neste ato representada pela Sra. lngrid Ruth Hegele Grams, inscrita no CPF sob n0.240.674.909-

68, RG n" 1 .580.7016, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi classifcada, observada as

especiícaçôes, os preços, os quantitativos na licitaçao supracilada, bem mmo as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETo

Constitui objêto desta Ata o rêgistro de preços para êventual aquisição dê medicamêntos, para suprir as

necessidades da Secrelaria Municipal de Saúde, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital

de Pregão Eletrônico N.' 13/202í, independentemente de transcriçáo. O Órgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEX0 0í, podendo até

realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçóes, o

beneficiário do regisko terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do

Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAÇÃo Do oBJEro E pREÇos REctsrRADos

ITENS

LOTE: 001

- Lote 001

5 917 Acido aminocapróico, dosagem:

500 mg, Comprimido CATMAT

BR02773í't

lpsilon -
Zydus

CPR 400,00 0,943 377,20

LOTE:001
- Lote 001

7 7325 Ácido tióctico, concentraçâo: 600

mg, comprimido. CATIVAT

8R0394865

Thiocta
cid -
Mylar

CPR 360,00 4,34 1.562,40

LOTE: 001

- Lote 001

11
oaaa Alogliptina composição: associada

à pioglitazona, concentraÉo: 25

mg + 30 mg, Comprimido.

CATMAT BR0445954

Nesina

Pio -

Cosmed

CPR 900,00 5,27 4.743,00

LOTE: 001

- Lote 001

12 4872 Alopurinol, dosagem: 100 mg,

mmprimido. CATMAT BR02ô7508

Medley CPR 1.000,00 0,1399 139,90

I
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REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43/202í - PMNSB

Lote Item Código

io
produto
tserviço

Descrição do produto/serviÇo Marca

do
produto

Unidade

de

medida

0uantidade Preço

unitáío
Preço total
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LOTE: 001
- Lote 001

17 6024 Atenolol apresentação: associado

à clortalidonâ, concentraçáo: 50mg
+'1 2,5m9, Comprimido. CATMAT
8R0270792

Eurofar

ma

CPR 7.000,00 0,20 '1.400,00

LOTE: 001

- Lote 001

19 5900 BamiÍllina cloridrato, dosagem: 300

mg, drágea CATMAT 8R0272028

Bamifix
- Chiesi

DRAG 1.000,00 1 ,318 1.318,00

L0TE:001
- Lote 00'l

20 8698 Beclometasona dipropionato,

dosagem: 400 mcg,ml

caracteristicas adicionais:

suspensão para inalaçã0,

Ílaconete 2.00 ML. CATMAT

BR0267907

Clenil A
- Chiesi

FLAC 150,00 5,327 799,05

LOTE: 001

- Lote 001

22 8697 Betametasonâ composição:

dipropionato, apresentaÉo:
associada com betametasona

fosfato, dosagem: 5mg + 269,
uso: injetável, ampola 1.00 ML.

CATMAT BRO27O59O

Eurofar

ma

AMP 150,00 2,77 415,50

LOTE: 001

- Lote 001

OE 8540 Bupropiona clondralo, dosâgêm

150 mg, comprimido. CATMAT

8R0268994

EMS CPR 600,00 0,339 203,40

LOTE:001
- Lote 001

28 846 Cimetidina, dosagêm: 200 mg,

comprimido CATt\4AT 8R0267627
Teuto CPR 7.000,00 0,37 2.590,00

LOTE:00'l
- Lote 001

47 8550 Domperidona, dosagem: '10 mg,

comprimido. CATMAT 8R0269962
EIIS CPR 2.000,00 0,10 200,00

LOTE: 001

- Lote 001

73 8349 Levomepromazina, dosagem: 25

mg, comprimido CATMAT
8R0268128

Neozine
- Sanofi

Medley

CPR 1 .000,00 0,44 440,00

LOTE: 00í
- Lote 001

78 alaa Metilfenidâto cloridrato, dosagem:

10 mg, comprimido. CATi/AT
BR0272320

Eurofar

ma

CPR 15.000,00 0,3335 5.002,50

LOTE: 001

- Lote 001

92 7336 Periciazina, dosagem: 40 mg,ml

Íorma farmacêutica: solução oral
gotas, frasm de 20.00M1.

CATMAT BRO3OO989

Neulepti

l-
SanoÍl -

Medley

FR 10,00 16,7 4 167,40

LOTE: 00í
- Lote 001

95 8355 Pregâbalina, concentrâção: 75 mg,

comprimido. CATMAT 8R03887'l 2

Teuto CPR 1.000,00 0,46 460,00

LOTE: 001

- Lote 001

99 8995 Retinol composição: associâdo

c,aminoácidos+ metionina +

cloranfeniml, concentraçáo:
10.000ui + 25mg + smg + smg,g,

aplicação: pomada oftálmica,

bisnaga 3,50 G. CATMAT
BR0274918

Regenc

el -

Cristalia

BG 20,00 10,97 219,40

LOTE: 00'1

- Lote 00í
í06 8339 Sertrâlina cloridrato, dosagem

25m9, comprimido. CATMAT

8R0272364

EuroÍar
ma

CPR 10.000,00 0,90 9.000,00

LOTE: 001

- Lote 001

114 7329 Trazodona cloridrato, dosagem: 50

mg, comprimido. CATIVAT
8R0276948

Torrent CPR 960,00 0,43 412,80
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de '12 (doze) meses, a conlar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍiúcia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRA

As despesas demrrentes desla ata correrão por conta da seguinte dotaÉo orçamentána:

cúusulA eurNTA . DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata dê RêgistÍo de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanlo a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e salisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regisko de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba rêcuÍso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à benefrciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA . Do CÂNCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços pderá ser cancelada pela Administrâção:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores rEistrados;
- pelo Ôrgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermêdio de processo administrativo especÍfco, âssegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitâdo de cumprir as exigências da Ala, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em Íunção da elevaçâo dos pÍeços de

mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitaçáo dos fomecêdores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÇâo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedorr, 
-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000

LOTE: 001

- Lote 001

ltc 6023 Triancinolona, composição: sal

acetonida, concenlração : 1 mg,g,

forma farmacêutica : pasta oral,

bisnaga 10.00 G. CATMAT

8R0434473

EMS BG 10,00 4,94 49,40

TOTAL 29.499,95

Dotações

flpa.00r.r0.30i.0320.202s lo ls.r.so.ao.oo.ooI Do ExercÍcio

fl10a.00r.r0.301.0320.2025 lror lr.r.so.eo.oo.ooí Do Exercício

fltoa.oor.ro.30'r.0320.202s ltz+ lr.r.so.eo.oo.ooÍ Do Exercício

aE/qúaE/EúaE/qD

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E -E-mail - licitacao@nsb.pr.g ov.br - www.nsb .or.qov.br

Exercicio lConta da lFuncional orooramática lFonte de lNatureza da lcruoo

lo.'o.s. | [..,,s0 loesn.sa I

da fonte
da

despesa
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- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaÉo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Regislro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caraclerizada qualquer hipotese de inexecu$o total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço rêgistrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram ongem ao registro de preços.

- As embalagens externas devem mencionar as condições conetas de armazenamento do produto, entre elas,

temperatura, umidade, empilhamento, entre outras.

- No caso de medicamenlos de notiÍicação simpliÍicada constantes na RDC/ANVISA no 199/2006 e suas

atualizações, o licitantê devêrá apresêntar a noüÍicação de registro válido junlo à ANVISA e a cópia do rótulo a

fim de permitir a verificaçáo das características técnicas do produto.

- Os produtos a serem fomecidos pela Beneficiária da Ata, devem âpresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias â expressão'PROIBIDO A VENDA NO COMÉRClO"

- A marcâ, número do lote, o Registro no Ministério da Saúde ou relato de sua isênção, data de fabÍicaçâo e

validade, deveráo estar impressos nas embalagens dos medicamentos.

- Após o recebimento, em constatação de desconformidade técnica do medicamento, o mesmo será notificado

através do NOTIVISA (ANVISA), podêndo ser devolvido.

- Não serão aceitos os produtos que não estiverem devidamente regiskados no Ministério da Saúde, com

regisko vencido, sem o protocolo de pedido de revalidaçáo.

- Quando da entrega, a Beneficiária da Ata deverá identificar o lote de fabricaçáo nos volumes e entregálos de

Íorma separada, a fim de atender as boas práticas de mntrole, armazenamento e distribuição de

medicamentos, conforme premniza a Portaria 802/1998 ANVISA.

cúUsULA oITAvA - DAs oBRIGAÇoEs Do ÓRGÃo GERENCIADoR

Além das naturalmente decorrentes desla ala, constituem obrigações do MUNICÍPlO:

- Efetuar o pagamento devido nas condiçóes da legislação Municipal.

- Acompanhar e Íiscalizar a enlrega dos materiais/produtos em todas as suas etapas, sendo que a fiscalização

periódica não implica na aceitação tácita das etapas de enkega de todos os produtos.

4
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cúusuLA sÉrMA - DAS oBRtGAçoes oe grNertctÁnn ol ltl
- 0s medicamentos deverão estar dênko das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando

desde já estabelecido que só seráo aceitos após conÍerência efetuada por servidor habilitado do Fundo

Municipal de Saúde. Caso não satisÍaçâ às especiÍicações exigidas, não serâo aceitos, devendo ser retirados

pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias, contados da notiÍicaçã0, para reposição no prazo máximo de 05

(cinco)dias conidos.

- O acondicionamento e o transpoÍte dos medicamentos devem ser feitos de acordo com o exigido para cada tipo

de produto, devidamentê protegido do pó e variações de temperatura, especialmente no caso de medicâmentos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mêsmos.
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- NotiÍlcar à Beneficiária da Ala, ocorrência de evenluais impeÍfêiçôes no cunso de execução da Ata, fixando

prazo para a sua correçã0.

cúusuu NoHe - Do pRAzo DE ENTREGA Do oBJETo

A enlrega será parcelada, em quantidades variadas, conÍorme a necessidade e disponibilidade orçamentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, mm Wazo pa,a êntÍêga dos objetos de até í0 (dez) dias úteis,

contados a partir da autorização de fomecimento emitido pela PreÍeitura. Caso a entrega nâo seja eÍetivada

nesle prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo Íornecedor classificado, cabendo ao licilante

inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA E VALIDADE MíNMA

- No caso dos medicamentos com prâzo de validade superior a I (um) ano, por ocasião da entrega somente

serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 80% (oitenta por cênto) do

prazo previsto, ou sela, que âindâ não lenha decorndo 200/o (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamentos com prazo de validade igual ou inferior a 1 (um) ano, somenle serão aceitos aqueles

cujos prazos de validade a transmrrer seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) do prazo previslo, ou

seja, que ainda não tenha demrrido 10% (dez por cento) do prazo de validade.

- A Sêcretâria Municipal de Saúdê sê reserva o dirêito dê não receber nenhum produto com prazo de validade

inferior aos especif,cados nos itens anteriores, ressalvados os câsos dê interesse da Administração, desde que

exista solicitaçâo prévia da Beneíciária da Ata e justiÍicativa expressa do órgáo interessado, caso em que será

formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo não utilizado.

- A carta de comprometimênto de troca deverá acompanhar a nota Íiscal no ato da entrega.

- A solicitação de troca e mleta do quantitativo não utilizado será realizada pela SecÍetaria Municipal de Saúde

60 (sêssenta) dias antes do vencimento do produto.

- A troca deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a solicitação.

- No ato da entrega de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota fiscal

apresentada deve informar que o produto é reÍerente a uma reposição por troca, especiflcando a nota Íiscal e

empenho de oÍigem.

- O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de DeÍesa do Consumidor. Caso o

prazo de garanüa indicado pelo fabricante seja maior, prevalece este. Se a quantidade e/ou qualidade dos

mesmos não corresponder às especiÍicaçóes exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição

ou adequaçóes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades

cabÍveis, correndo às expensas da BeneÍiciária da Ata quaisquer custos adicionais decorrentes do evenlo.

CúUSULA DÉcmA SEGUNDA - Do PAGAMENTo

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhâda da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a','b" e "c" do parágrafo único do artigo 1'l da Lei Federal n.o 8.212/1991, às

contribuiçóes instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

5

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produlos deverâo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Anlônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, cargâ e

descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43. 326ó.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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cúusuu oÉcuA TERcEIRA - DAS coilDtcoEs cERAts A sERErir ATENDTDAS

A beneficiária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos pÍodutos, de acordo mm as especificações conslanles do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respêctiva proposta;

A beneficiária da Atâ ficârá obÍigâda a:

- Náo contratar seNidor pertencenle ao quadro da Prefeilura, durante a vigência desta ata.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houvêr préüa autorizâção da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditôrio e ampla

deÍesa.

A aplicaçâo das san@s previstas nestâ Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por evenluais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importáncias relalivas a mullas seráo desconladas dos pagamentos a serem eíetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prqu2o das demais san@s cabíveis, sejam estas adminislrativas ou

penais, previstas nâ Lei no 8.ô66/93 e alteraçóes.

Considerar-se-á juslificado o atraso no atendimento somente nos seguinles casos: 6

NOVA SANTA BARBARA

aguardará â regularizaçáo por parte da Beneliciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Novâ Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N" da mnta bancária receptora do

deposito e especificado â quanüdade de cada medicamenlo entregue, número do lole e a data de validade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Codigo GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas Íiscais

eletrônicas conespondentes. Quando da entrega dos medicamentos, o fomecedor deverá comprovar, mediante

apresentaÉo do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos reÍeridos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55.0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagaÍ os valores

conespondentes a multas, indeniza@es, encaÍgos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do PrEáo Elekônico n" 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanlo pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reaiustamento de

preços ou a correçáo monetária.

cúusulA DÉc[irA QUARTA - DAs sANÇoEs ADMrNrsrRATrvAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momênto da execução da Ata

de Registro de Preços, a não entÍega dos produlos no prazo eslipulado sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legâis pertinentes, poderá acanelar, isolada ou

cumulalivamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de recusa do 1.0

mlocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) pr dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@insb.or.sov.br - www.nsb.or.eov.br
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a)greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou máo-de{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de oulros serviços e/ou instalação inerêntês aos termos contrakdos diretamenle pelo

Município.

cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAs DrsposrçoES FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 43/202í e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamenle, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n" 10520/2002, Lei 8.ô66/'1993 e demais legislações pertinêntes.

CúUSULA DÉCmA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mâis

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas dêstâ licitação.

E, para firmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente âta, que dêpois de lidâ, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ala.

Nova Santa Bá ra,0911112021

L
c

Prefeito de

no .382-0 P/PR

lngrid Ruth Hegele Grams

Empresa: Grams & Grams Ltda

CNPJ: 1 0.448.145/0001-03

Beneficiária da Ata

Maria a Carriel

Diretora da Farmácia Municipal - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.qov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O í1.I/2021 - PMNSB

REFERENTE ÂO PREGÃO ELETRÔNICO NO 43/2021 - PMNSB

O MUNrcÍPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001{0, com sede na Rua Watftedo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, câsado, portador do RG n" 4.039.3824 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409í0, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n" 8.2502014, Decrelo Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que ouber, a Lei Federal n0 8.ôô6, de 21 de junho de 1993, com

as alteraÉes posteriorês, em facê dâ classificação da proposta apresêntada no PREGÃO ELETRÔNrcO No

tl3/202í, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

medicamentos, oÍerecido pela empresa PHARMA LOG PRODUT0S FARIiIACEUTICOS ElRELl, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 13.485.130/000'l-03, mm endereço à Avenida Maringá, 3592 - CEP:

83326010 - Baino: Atuba, Pinhais/PR, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Magno Barea, inscrito no CPF

sob no. 802.389.80944, RG n" 5.131.347{, doravanle denominado beneficiária da Ata, cuja pÍoposta foi

dassif,cada, observada as especificaçoes, os preços, os quantitaüvos na licilação supracitada, bêm como as

dáusulas e condi@es abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIIiIEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição dê medicamentos, para suprir as

necessidades da Secrelaria Municipal de Saúde, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital

de Pregão Eletrônico N.' 43/202í, independentemente de transcrição. 0 Órgão Gerenciador nâo se obriga a

adquirir os produtos Íelacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até

realizar licitafio específica para adquirir um ou mais itens, hipótese êm quê, em igualdade de condições, o

beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.6ô6/93, reafirmada no art. 70, do

Decreto no 6.906/03.

cúusuLÂ SEGUNDA - EspEctFrcAçÂo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCÁ
O prazo de ügência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a mntar da assinatura do mesmo,

mm validade e eficácia legal apos a publicação do seu eírato no Diário Oficial do Município de Nova Santa
Bárbara.

I
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ITENS

L0TE: 00í
- Lote 001

39 4962 Dexametasona, concentração: 1

mg,ml foÍma farmacêutica:

suspensão ofrálmica, frasco

5.OO ML. CATMAT 8R0444337

Maxidex

Novartis

FR 10,00 6,77 67,70

LOTE: 001

- Lote 001

75 8351 Metformina doridrâto, dosagem:

500 mg, mmprimido. CATMAT
8R0267690U0042 /
BR02ô7690

Metformin

a - Merck

CPR 10.500,00 0,06 ô30,00

TOTAL 697,70

Lote Item Codigo

do

produto/

serviÇo

DescÍição do produto/serviço [,|arca do
produto

Unidade
de
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço lotal
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CLAÚSULA QUARTÂ - DA OOTAçÃO ORçAMEI.ITÁRIÀ

As despesas demnentes desta ata conerão por mnta da seguinte dota$o orçamentária:

cúusuLA QUTNTA - DA VALTDADE DoS PREçoS

A presente Ata de Registro dê Preços terá validade de 12 {doze) mesês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta conlinuar se mostrando mais vanta.iosa para a Administração Pública e saüsÍazendo os

demais requisitos da norma, Aí.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de PÍeços, a PreÍeitun Municipal de Nova Santa Bárbara, não seÍá obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

pdendo íazê{o através de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que caiba rêcurso ou indenizaçáo de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previslas para tânto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSUIÁ SEXTA . DO CANCELAilENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- aulomaücamentê:

- por deorÍso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancêlado na Ata, por intermedio de processo adminisfativo específim, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impssibilitado de cumpÍir as exigências da Ata, por ocorência de casos fortuitos ou de forp
maior;

- o seu preço regisbado se tomar, comprovâdamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que mmpõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitâ[ reduzir o preço registrado, na hipótese desle se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçao ou qualificaçáo técnica exigida no processo licitalório;

- por razóes de interesse público, devidamente motivâdas e iustiÍicadas;
- não cumprir as obriga@es demnentes desta Ata dê Registro de Preços;

- não comparecer ou se rêcusÍrr a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorÍenles desta Ata de Registro

de Prcços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dêla decorÍentes; A mmunicação do cancelamento do pÍeço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por coÍTespondência mm aviso de recebimento, iuntando-se o
mmprovante aos autos que deram oÍigem ao registro de preços.
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cúusull sÉnuA - DAs oBRtcAçoEs DA BENEFTcTÁnn ol am

- 0s medicamentos deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando

desde já estabelecido que so serão aceilos apos conferência efeluada poÍ seÍvidor habilitado do Fundo

Municipal de Saúde. Caso não satisfaça às especiÍica@s exigidas, não serão aceilos, devendo ser retirados

pelo fomecedor no prazo de 03 (três) dias, contados da notificaÉo, para reposição no prazo máximo de 05

(cinco) dias conidos.

- O acondicionamento e o transporle dos medicâmentos devem ser feitos de acordo com o exigido para cada tipo

de produto, devidamente protegido do pó e variaçôes de tempeÍatura, especialmente no caso de medicamentos

termolábeis, de modo a garantir a qualidade e integridade dos mesmos.

- As embalagens extêmas devem mencionar as condiçoes coÍretas de armazenamento do produto, enke elas,

temperatura, umidade, empilhamento, entre outÍas.

- No caso de medicamentos de notificação simplificâda mnstantes na RDC/ANVISA n0 199/2006 e suas

atualiza@s, o licitante deverá apresentar a notificação de registro válido junto à AiWISA e a cópia do rotulo a

fim de permiür a verificaÉo das caracterísücas técnicas do pÍoduto.

- 0s produtos a serem fomecidos pela Beneficiária da Ata, devem apresentar em suas embalagens secundárias

e/ou primárias a expressão'PROIBIDO A VENDA N0 CoMÉRCl0'

- A marca, número do lote, o Registro no Ministério da Saúde ou relalo de sua isençã0, data de fabricação e

validade, deverão estar impressos nas embalâgens dos medicâmentos.

- Após o recebimento, em mnstataçáo de desconformidade técnica do medicamento, o mesmo será notiÍcado

através do NOTIVISA (ANVISA), podendo ser devolvido.

- Náo serão aceitos os produtos que não estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, com

registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidação.

- Quando da enlrega, a Beneficiária da Ata deveÉ identificar o lote de fabricação nos volumes e entregá-los de

forma separada, a fim de atender as boas práticas de controle, aÍmazenamenlo e disÍibuiÉo de

medicamenlos, confome premniza a Portaria 8021998 ANVISA.

cúusuu onAvA- DAs oBRrcAçôEs Do óRcÀo GERENCTADoR

Além das naturalmente deconentes desta ata, mnsütuem obriga@s do MUNICíPlO:

- Efetuar o pagamento devido nas mndiçoes da legislação Municipal.

- Acompanhar e fiscalizâr a entrega dos mateÍiaidprodutos em todas as suas etapas, sendo que a fiscalização

periôdica não implica na aceitação tácita das etapas de entrega de todos os produtos.

- Notificar à Beneficiária da Ata, omnência de eventuais imperfeiçoes no curso de execuçáo da Ata, fixando

prazo para a sua mne@0.

CúUSULA NONA - DO PRÂZO DE ENTREGA DO O&.JfiO

A entrega será parcelada, em quanüdades variadas, mnforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, mm prazo paÍa enlrega dos obietos de até 10 (dez) dias uteis,

conlados a paíir dâ autorização de fomecimento emitido pela Prefeitura. Caso a entrega não seja eÍetivada

neste prazo, será imediatamente solicitada à enfega para o próximo fomecedor chssifcado, cabendo ao licitante

inadimplentê as san@s preüstas na legislaÉo e neste edital.
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CúUSULA DÉcmA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deveÍáo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Báóara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, frcando o Município isento de quaisquer responsabilidades-

CúUSULA DÉCffiA PRIMEIRA - GARANTIA E VALIDADE MíNmA
- No caso dos medicamentos com prazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasião da entrêga somente

seráo aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 80% (oitenta por cenlo) do

prazo previsto, ou seja, que ainda não tenha demnido 200/o (vinte por cento) do prazo de validade.

- No caso de medicamentos mm prazo de validade igual ou inferior a 1 (um) ano, somente seráo aceitos aqueles

cujos prazos de validade a transconer seja igual ou superioÍ a 90% (noventa por cento) do prazo previsto, ou

seja, que ainda náo tenha deconido 100/o (dez por cento) do prazo de validade.

- A Secretaria Municipal de Saúde se reserva o direito de não receber nenhum produto com prazo de validade

inÍerior aos especificados nos ilens anteriores, ressalvados os casos de interesse da Adminishaçã0, desde que

exista solicitação préüa da Beneficiária da Ata e justiÍicativa expressa do órgão interessado, caso em que será

formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo náo utilizado.

- A carta de comprometimento de tÍoca devêÉ acompanhar a notâ fiscâl no ato da entrega.

- A solicitação de troca e coleta do quantitativo não utilizado será realizada pelâ Sêcretana Municipal de Saúde

60 (sessenla) dias antes do vencimento do produto.

- A troca deverá ser realizada em atê 30 (trinta) dias apôs a solicitação.

- No ato da enlrega de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota Íiscal

apresentada deve informar que o produto é referênte a uma reposição por troca, especificando a nota fiscal e

empenho de origem.

- O prazo da garantia deve observar o prazo minimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o

prazo de garantia indicado pelo Íabricante seja maior, prevalece este. Se a quantidade e/ou qualidade dos

mesmos não conesponder às especificaçôes exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição

ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias conjdos, sem preju2o da aplicaçáo das penalidades

cabíveis, conendo às expensas da BeneÍiciária da Ata quaiquer custos adicionais decoÍentes do evento.

CúUSULA DÉGIMA SEGUNDA- Do PAGAMENTo

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante apresentação da notâ

flscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria6eral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crédilos tributários relalivos às contribuiÉes

sociais previstas nas alíneas'4", "b" e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

mntribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiÉes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos óÍgãos citados, a PreÍeitura

aguardará a regularização poÍ parte da BeneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário.

Na Nota Fiscal Eletrônica deverá constar o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do

depósito e especificado a quantidade de cada medicamenlo enlregue, número do lote e a datâ de vâlidade,

sendo ainda obrigatório o preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos 180 e K das notas Íiscais

eletrônicas conespondenles. Quando da entrega dos medicamentos, o fomecedor deverá comprovar, mêdiantê

apresentaÉo do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica - NF-

e, modelo 55.0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Eletrônico í1" 4312021. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária dâ Ata
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enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigaÉo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pÍeços ou a coÍreção monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DAS coNDIcÕEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo mm as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva pÍoposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar sewidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a vigência desta ata.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condi@es de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcilA euARrA- DAS sANçôEs ADMTNTSTRATMAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, a não êntrega dos produtos no prazo esüpulado sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, reEuardados os procedimentos legâis pertineotes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes san@s:
r Advertência;

o Multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso dê recusa do 1.0

colocada do itêm êm assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimenlo incompleto ou em atraso, até o

máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor mrrespondente ao íomecimento não realizado pêla bêneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corÍidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o mnhadilório e ampla

defesa.

A aplicação das san@s preüstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão desmntadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam eslas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.66ô/93 e alterações.

Considerar-se-á iustiÍicado o atraso no alendimento somente nos seguinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes fÍequêntes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supír os serviços mm materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaFes subslanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãode-obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretâmente pelo

MunicÍpio.
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cúusuLA DÉc[tA eurNTA. DAs DrsposrçoEs FrNArs

lntqram está Ata, o edital do Prcgão EletÍônico tf 431202í e a proposta da empresa classifcada em ordem

crescente Íespectivamente, no certame supÍa numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições mnstantes das Leis n0 1052012002,1ei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

cúUsUI.A DÉCIMA sErTA. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ala.

N nta ra,0911112021.

Compelenle

P/PR

N SANTOS dbrrrl po. ELÍo.r

ROCHA:032944 ffilsorrr.*rro,
62905 o.dor:202 |.l l.1r

I r :58:at ô11ú

Alexandre Magno Barea

Empresa: PhaÍma Log Produtos Farmaceuticos Eireli

CNPJ: 13.485.130/0001{3

Beneficiária da Ata

Maria Caniel

Dirêtora da Farmácia Municipal- Fiscal respnsável pelo âcompanhamento da ata
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Pharma Log Produtos Farmacêüticos Eirell.
Av Maringá, 3592 - Atuba
CEP: 83.326-010 - Pinhais - PR

Fone: (41) 302-8136 - Fax (41) 3072-8199
E-t'tatl: licitacao@phlog.com.br
CNPI: 13.4S5.130/m01{3 / Insc. Estadual: 90.639.047-2

RnocunnçÃo

ouToBGÂNTE: PHAHMA LOG PRODUTOS rnRmCÊUrtCOS EIRELI-, pessoa iuÍidica

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob na í 3./85,130/0001 -03, inscriçáo ostadual fle

90.639.047-72, ora estabelecida na Av Maringá, 3592, Baino Atuba, cidade de Pinhais, Eslado do

Pâraná, neste ato repíesêÍtado pelo seu Diretor, Sr. ALEXANDBE MAGNO BAFEA, poílador da

CaÍteira de ldentidade nq 5.131.í7-0 SSP/PB o do CPF ne 802.389.809.44, residente e

domicíliado na cidado dê Curitiba.

OUTOBGADO: Sr. Elton Santos Rocha, pessoa ÍÍsica, portador da códula dê identidade

sob nq 7.784.766-9 e CPF/MF sob ne 032.944.629-05, na qualidade de repÍêsanlântê.

PODEBE§: Poí este instrumento, o OUTORGANTE conÍêÍê podeÍss ao OUTOBGADO a

participaÍ iunto aos órgãos Púbticos Federais, Esladuais e Municipais, nâ quâlidâde dê

representante, com poderes para oÍeÍtaí lancês, assinar as propostâs, os Conlratos €/ou Alas de

Flegistío de Prêços, bem @mo rêürar os ámpanhos,/autoÍizaçõss de toÍnecimentos, ordens de

compra e/ou correspondências, apr€sentar Íêcursos. dêÍesas e solicitaçfes relerentes aos

Processos LicitâtóÍios roâlizados.

Por ser a âxprêssão da verdads, Íirmamos a pÍsssnte.

Pinhais/PR. 02 de junho de 2021

o
Diretor

.131.347-0 SSP-PR
F: 802.389.809-44

Esta Procuragão tem Validadê de 12 meses
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