ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2015

Processo Licitatório nº 2710/2015
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 035/2015 – SRP
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de medicamentos e soluções injetáveis.
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2015, as partes a seguir elencadas, com integral observância das
normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas
pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do
Pregão Presencial nº 035/2015-SRP e seus anexos;
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, especificações e PREÇOS
REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do
Pregão Presencial Nº 035/2015-SRP realizado em 13/10/2015, conforme as cláusulas e condições conforme
segue:
ÓRGÃO GERENCIADOR:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº11. 336.672/0001-99,
com sede na Av. Pernambuco, n.1345, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representado por sua Gestora
e Secretária Municipal de Saúde a Srª Sueli Santos de Sousa Aguiar, brasileira, casada, advogada, portadora do
CPF 534.731.751-53 RG nº 30.195, residente e domiciliada na Av. Goiás nº 4034 – centro CEP 77400-00 Fone 84033709 Gurupi-TO nesta cidade;
DETENTORA/FORNECEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
 PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, com sede na Quadra 404 Sul, Av.
LO-11, Lote 05 (ACSV-SE 41), CEP: 77.021-640, inscrita no CNPJ nº 00.545.222/0001-90, Inscrição Estadual
29.053.857-2, Telefone: (63)3228-2510, email: licitação@proframto.com.br, neste ato representada pelo Sr.
Leonardo Souza Cruz, brasileiro, casado, representante comercial, portador do Documento de Identidade RG nº
853.615 SSP/TO e do CPF nº 014.665.791-88, residente e domiciliado na QDR. 606, Rua 11 QI 12 LT 28, Plano
Diretor, Palmas-TO. CEP: 77.006-796. Telefone: (63)9940-4300, e-mail: vendas@profarmto.com.br
DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 035/2015-SRP, na
forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do
Órgão Gerenciador, através de sua Secretária e Gestora, conforme Termo de Homologação de 15/10/2015,
tudo constante no Processo Licitatório nº 2710/2015, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de
Preços com força de Instrumento Contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação o registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de
medicamentos e soluções injetáveis, em conformidade com as especificações constantes no Edital, Termo de
Referência – Anexo I e demais Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA PUBLICIDADE
2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.
2.2. Após a homologação do resultado do Pregão Presencial nº 035/2015-SRP, o fornecedor mais bem classificado foi
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, firmando o compromisso de fornecimento nas condições aqui
estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
2.3. A Ata de Registro de Preços foi assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação,
conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, acompanhados de
documento de identidade com foto.
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2.4. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05(cinco) dias úteis contados do
recebimento da convocação, deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída,
podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.
2.4.1. É facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora não atender
à convocação para assinatura da ARP no prazo e condições estabelecidos, respeitada a ordem de classificação para,
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital e demais
cominações legais.
2.5. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação
de seu extrato.
2.6. Esta Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, no Diário
Oficial da União (se necessário), e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da
Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência.
2.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.
2.8. A existência de preços registrados nesta ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela
poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada
preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.9. O Edital do Pregão e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, farão
parte integrante desta ARP, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNCEDOR(ES) REGISTRADO(S)
3.1. Após a homologação da Licitação e consequentemente firmada e publicada a ARP, a contratação com os
fornecedores registrados poderá ser formalizada pelo Órgão Gerenciador por intermédio de Instrumento
Contratual, ou emissão de Nota de Empenho de despesa, ou Autorização de Compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para assinatura
do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato
convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas neste Edital e seus anexos, ressaltando-se em
especial as exigências deste capítulo.
3.3. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer
tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos
nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
4.1. Da forma de aquisição do objeto
4.1.1. A aquisição do material licitado será conforme a necessidade do Órgão Gerenciador, após a assinatura e
publicação da Ata de Registro de Preços, e será solicitado através de requisição/solicitação ou apresentação de nota
de empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente.
4.1.2. Os estimativos relacionados neste Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação à contratante,
podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.
4.2. Do prazo de entrega do objeto
4.2.1. A entrega dos materiais elencados neste Termo de Referência deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, a contar da
data de recebimento da Ordem de Compra e/ou emissão de solicitação de fornecimento e da nota de empenho.
4.3. Do local de entrega do objeto
4.3.1. As solicitações dos medicamentos e soluções injetáveis deverão ser entregues no Departamento de
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, localizado na Avenida Guaporé esq.11Centro; fica designado o servidor Cesário Ciel dos Santos, Chefe de Divisão de Almoxarifado, para acompanhar,
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receber e fiscalizar a entrega e, ainda, atestar às respectivas notas fiscais, telefone para contato: (63) 3315-0094, email: cesarciel@hotmail.com.
4.4. Do Transporte do objeto
4.4.1. O transporte dos medicamentos e soluções injetáveis deve ser feito dentro do preconizado para estes produtos e
devidamente protegidos das variações de temperatura; a embalagem e os controles devem ser apropriados para
garantir a integridade do produto.
4.5. Das condições de recebimento do objeto
7.5.1. O Órgão Gerenciador rejeitará os materiais fornecidos em desacordo com o Termo de Referência/ARP, mesmo
após o recebimento, caso seja constatado que os mesmos estão em desacordo com o especificado ou incompleto. O
responsável do órgão notificará, conforme o caso, a fornecedora para que a mesma providencie a correção
necessária dentro do prazo de recebimento.
4.5.1.1. No ato de recebimento do objeto serão observados, os seguintes quesitos:
a) Embalagens: os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de
violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de
temperatura exigida em rótulo, e com número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde;
b) Rotulagens e bulas: todos os medicamentos e soluções injetáveis, devem constar nos rótulos e bulas, todas as
informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável
técnico, número do registro, dentre outros; e para medicamentos nome genérico e concentração de acordo com a
Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentro outros;
c) Responsável técnico: as embalagens devem apresentar o nome do responsável pela fabricação do produto, com o
respectivo número do Conselho Regional no qual é inscrito. O registro do profissional deve ser obrigatoriamente,
da unidade federada onde a fábrica está instalada;
d) Lote: os números dos lotes devem estar especificados na Nota Fiscal por quantidade de cada medicamento e insumo
entregues.
4.5.1.2. Somente serão aceitos os medicamentos e soluções injetáveis que por ocasião de sua entrega apresentarem a
sua validade superior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade do mesmo.
4.5.2. O objeto será recebido:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta apresentada;
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório
realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Gerenciador.
4.5.3. Todos os medicamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, lacrados e não violados, contendo
selo de garantia do fabricante, obrigatoriamente a data de fabricação e data de validade, em caso de irregularidades
no objeto fornecido.
4.5.4. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão
Gerenciador, dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço
registrado.
4.5.5. Independentemente da aceitação, a Fornecedora garantirá a qualidade dos medicamentos produzidos no padrão
rigoroso de controle técnico para atender às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, obrigando-se a repor e/ou corrigir, às suas expensas as irregularidades caso ocorram em
desacordo ao apresentado na proposta.
4.5.6. Os medicamentos e soluções injetáveis entregues com a data de fabricação ou validade rasurada ou ilegível não
serão aceitos, devendo ser substituídos no prazo previsto.
4.5.7. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto o Órgão Gerenciador poderá:
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4.5.7.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material fornecido, rejeitá-lo, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.5.7.2. Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Fornecedora o faça em conformidade com a
indicação do Órgão Gerenciador dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos
os preços registrados.
4.5.7.3. Independentemente da aceitação, a Fornecedora deverá garantir a qualidade do material fornecido,
obrigando-se a repor e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessário substituir ou complementar,
às suas expensas os materiais que forem entregues em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo
de Referência/ARP.
4.5.7.4. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em desacordo
com as especificações e condições de fornecimento, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de
qualidade e apresente irregularidades.
4.5.7.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente
atendidas pela Fornecedora sem ônus para os Órgãos Gerenciador.
CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS, DOS PREÇOS REGISTRADOS E
DA(S) RESPECITIVA(S) FORNECEDORA(S)
5.1. O Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do
Edital e nesta Ata de Registro de Preços, vez que as quantidades nela registradas são estimativas de consumo.
ITEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
6 Atropina

QTDE
5000

7

Benzilpenicilina

TEUTO

12000

8

Benzilpenicilina

TEUTO

12000

60 Nifedipino
76 Vitamina K
Soro ringer lactado 500ml, injetável,
86
endovenoso. U.P.A /SAMU



MARCA
ISOFARMA

NEO
QUIMICA
HIPOLABOR
JP

3000
500
6000

UNIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
AMPOLA
R$ 0,30
R$ 1.500,00
FRASCO
R$ 5,44 R$ 65.280,00
AMPOLA
FRASCO
R$ 2,98 R$ 35.760,00
AMPOLA
COMPRIMID
R$ 0,06
R$ 180,00
O
AMPOLA
R$ 0,93
R$ 465,00
FRS

R$ 2,62

R$ 15.720,00

A licitante PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA restou vencedora
quanto aos itens 06, 07, 08, 60, 76 e 86 perfazendo em seus registros de preços o valor total de R$ 118.905,00
(Cento e dezoito mil novecentos e cinco reais);

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, após a emissão da Nota
Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 dias após o
Atesto de Recebimento da mercadoria.
6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo
cadastro habilitado na licitação.
6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras,
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e
respectiva Agência.
6.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do
Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
6.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá
estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
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6.4. É condição de realização de pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura a prova de regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita
Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s)
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
7.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão
Gerenciador, e Órgãos Não Participantes, no que couber.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas,
podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, conforme alínea “d” do inciso II
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.1.1. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.1.2. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.
8.1.3. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ARP.
8.2. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
8.3. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
8.3.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão
Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor registrado.
8.5. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por
correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento
(AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
8.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação
na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes:
9.1. Do(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) da ARP:
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a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, prazo e condições estipulados neste Termo de Referência, bem como,
na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no
local indicado pelo Órgão Gerenciador, sendo observadas as exigências e informações do Servidor municipal
responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador, em relação ao fornecimento do objeto;
b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de até 10(dez) dias;
c) Entregar os medicamentos e as soluções injetáveis devidamente acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante, obedecendo às exigências contidas no item 4.5 desta ARP;
d) Manter todos os medicamentos fornecidos cadastrados, em conformidade dos padrões de exigências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
e) Trocar, reparar/corrigir, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas os materiais caso venham a ser
recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação
das sanções cabíveis, bem como se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou
fornecimento do objeto;
f) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado
de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as
especificações contidas no Termo e/ou na nota de empenho;
g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;
i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, comprovando e justificando seu pedido;
j) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao
Órgão Gerenciador ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou propostos;
k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
l) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
m) Comunicar ao Órgão Gerenciador em caso de modificação de endereço ou informações de contato, sob pena de
eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;
n) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado,
qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer das obrigações assumidas, para adoção das
providências cabíveis e necessárias;
o) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser
firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão
Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas;
p) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes),
entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento.
9.2. Do Órgão Gerenciador da ARP:
a) A prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços;
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;
d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP;
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e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para fornecimento;
f) Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais devidamente solicitados;
g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora;
h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento da ARP;
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento
j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização
contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os
registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;
l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento
licitatório;
o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na
Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos
de sua responsabilidade;
q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja
impedimento legal para o ato;
r) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a aquisição ou contratação
observado o prazo de vigência da ARP;
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP;
t) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6° do art. 22
do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo Órgão Não Participante,
para que este efetive a aquisição ou a contratação.
9.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não
puder cumprir o compromisso;
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
9.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s):
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços;
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP;
ARP nº 033/2015 - Pregão Presencial nº035/2015-SRP
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c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos
quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador;
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador,
dentro o prazo de vigência da ARP;
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
Órgão Gerenciador;
f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h)

Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços.

i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para fornecimento;
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização
contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja
impedimento legal para o ato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS
10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na
proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais,
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as
demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito
municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e
anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.
11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
11.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.
11.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo
de Referência (Anexo I) do Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador.
11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador,
independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
11.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.
11.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das
obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
ARP nº 033/2015 - Pregão Presencial nº035/2015-SRP
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decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e
danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital e sujeitando-se as penalidades
constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
I - Advertência nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
II - Multas nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor global
contratado;
b) Por atraso injustificado na execução do ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual, a Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o
valor global da proposta;
e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta ou sobre a parcela não executada,
respectivamente;
f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da Autoridade.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Pregoeira: até 02 (dois) anos;
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, conforme o caso, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos;
d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento: até 02 (dois) anos;
e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;
IV – Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no Sicaf, ou no sistema de
cadastramento de fornecedores do município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei
nº10.520/2002:
a) Após convocado, não celebrar a ARP/Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.
12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente,
se for o caso.

ARP nº 033/2015 - Pregão Presencial nº035/2015-SRP

9

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.3. As sanções previstas nos itens I, III, V e IV do item 12.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II,
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.° 8.666/93.
12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo
estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de correspondência com
aviso de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
12.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta
cometida.
12.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do subitem 12.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos
Participantes/Órgãos Não participantes, conforme o caso.
12.6. A sanção prevista no item IV do item 12.1 é da competência de autoridade superior competente da
Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES
13.1. O cadastro de reserva de licitantes que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor,
gerado em ata quando da realização da sessão, será incluído nesta ARP na forma de anexo único nesta ARP na
sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase
competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts.
20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.
13.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 13.2 será efetuada, na
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.
13.4. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão
advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência
do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP
14.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuada pela servidora Simone C. Andrade Bianchi
– Chefe de Divisão de Farmácia, telefone para contato (63) 3315-0094, e-mail: simonec.andrade@yahoo.com.br,
observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas neste Termo atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem
como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013.
14.2. O acompanhamento e fiscalização da execução da ARP será efetuada pelos servidores respectivamente
designados nos subitens anteriores, de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se no que couber
ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as
disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do
referido decreto.
14.3. A Fiscalização exercida por interesse dos Órgãos Gerenciador e Participante não exclui nem reduz a
responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 035/2015-SRP, a proposta da empresa
classificada em 1º lugar deste certame.
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16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 7.892/2013, no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca
de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas,
para que produza os efeitos legais.
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de outubro de 2015.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sueli Santos de Sousa Aguiar
Órgão Gerenciador

PROFARM COM. MEDIC. E MAT. HOSPITALAR LTDA
Leonardo Souza Cruz
Detentora da ARP

Testemunhas:
1._________________________________________________________________________________

CPF:________________________________

2.__________________________________________________________________________________

CPF:________________________________
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