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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019 FMS
Aos 30 dias do mês de Agosto do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, pessoa
j urídica de direito público, através do Fundo Municipal de Saúde, i nscrito no CNPJ/MF sob
n.º11.439.872/0001 -77, com sede a Avenida Dr. Lui z Garcia, nº 80, Centro, Riachão do
Dantas/SE, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Marilisa Rodrigues Bezerra, neste ato
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio
do Pregão Presencial nº. 07/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada
em 30/08/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que,
quando publicada, terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos do Decreto nº. 152,
de 08 de maio de 2017, que regulamenta o art. 15 da Lei nº. 8.666/93, com as alterações do Decreto n.º
7.892/2013, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste
MUNICÍPIO, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), para o Registro de Preços para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares

referente aos itens FRACASSADOS, para atender as necessidades da Farmácia Básica bem
como da Maternidade e Unidade Mista de Saúde Dona Caçula - HPP, conforme especificações
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
1.1

– Fornecedor:

VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº. 12.891.104/0001-12, com
sede à Rua Professor Figueiredo Martins nº 73 – Bairro Salgado Filho, CEP: 49.020-220, Aracaju/SE, telefone:
(79) 3044-8506, e-mail: vianafarma@hotmail.com, representada por seu Administrador, o Sr. Danilo Cesar
Magalhães Silva Viana, brasileiro e solteiro, RG n. 31.615.740 SSP/SE, CPF nº 022.016.505-00.

Valor total registrado: R$ 108.274,40 (Cento e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta
centavos).
2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Secretaria de Saúde, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº.
07/2019.
2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Ordem de Fornecimento, decorrente desta Ata
de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº.07/2019..
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PMRD/FMS adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em
meio eletrônico.
4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo a PMRD/FMS convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
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4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o PMRD /FMS poderá cancelar o
registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo PMRD/FMS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos.
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através de
Ordem de Fornecimento, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da empresa, objeto,
especificação, endereço e data da entrega;
Parágrafo Segundo – A ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor juntamente com nota de
empenho;
5.1. O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este,
as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento
convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.
5.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas, podendo ser
alteradas, de acordo com as necessidades deste MUNICÍPIO;
6: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que integram
e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial n.º 07/2019.:
6.1 – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pelo Município de Riachão do Dantas,
desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem
parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
6.2 – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o produto
que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de
faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Riachão do Dantas, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria de Administração, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços;
6.4 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Município de Riachão do Dantas, no tocante ao fornecimento
do material, conforme contrato de fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
Ata;
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6.5 - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os casos de
greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento;
6.6 – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegado
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de fornecimento e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6.7 – Comunicar imediatamente ao Município de Riachão do Dantas qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência;
6.8 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas reguladoras
e pertinentes;
6.9 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria de Administração;
6.10 – Indenizar terceiros e/ou ao Município de Riachão do Dantas mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais
vigentes;
6.11 – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas consecutivos,
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de fornecimento;
6.12 – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente identificado
com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão
social e o nome completo do empregado;
6.13 – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação;
6.14 – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria
embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de Fornecimento e o
nome da fornecedora ou fabricante;
6.15 – Solicitar ao Município de Riachão do Dantas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos
que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;
6.16 – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato de
fornecimento, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito do Município de Riachão do
Dantas.
6.17– Entregar os itens no prazo de cinco (03) dias consecutivos após o recebimento da ordem de
fornecimento.
7. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:
7.1 - todo e qualquer dano que causar ao Município de Riachão do Dantas ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento do Município de Riachão do Dantas;
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7.2 - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões
judiciais, eximindo o Município de Riachão do Dantas de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
7.3 - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do
contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Riachão do Dantas, que ficará,
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor
correspondente;
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza ao Município de Riachão do
Dantas a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes
aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento
judicial, assegurada a prévia defesa;
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Riachão do Dantas não eximirá
a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.
8. Compete ao MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS:
8.1 - MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS ou órgãos participantes obriga-se a:
8.2 - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto;
8.3 - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
segurança;
8.4 - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital;
8.5 – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto
9. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
9.1. A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega dos produtos
aos Interessados, na forma, quantidades e prazos acordados no(s) Contrato(s) ou similares, não podendo
ultrapassar os prazos limites estabelecidos no item E (3 dias), do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
9.2. O prazo a que se refere o subitem E do Termo de Referência, iniciar-se-á após a emissão da ordem de
fornecimento e/ou da disponibilização dos endereços de entrega pelo Contratante.
9.3. Entregue o material, esse será recebido:
9.3.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, “a” e “b” e art. 15, § 8º da lei
8.666/93.
9.3.2 O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em
que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
9.4. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a
empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 24hs (vinte e
quatro horas), contados do recebimento da comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de
aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital.
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9.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.6. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto contratado entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos,
ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 30
dias, conforme Termo de Referência.
9.7. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.9. Definitivamente: após verificação da conformidade dos itens com as referidas especificações, no prazo
imediato;
9.10. Os itens entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do
adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;
9.11. O recebimento definitivo dos itens, objeto deste Certame, não exclui a responsabilidade da licitante
contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Prefeitura,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
9.12. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos itens consistirá no atesto da nota
fiscal//fatura, pelo Setor Responsável pelo Recebimento, ou por outro servidor designado para esse fim;
9.13. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a licitante vencedora interromper a
execução do Contrato até o saneamento das irregularidades;
9.14. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da
licitante vencedora, não incidirá sobre a Prefeitura qualquer ônus, inclusive financeiro;
9.15. O representante da Prefeitura anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 – Competências do ÓRGÃO GERENCIADOR:
10.1.1 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
10.1.1 – Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia
aos Órgãos Participantes, quando houver.
10.1.2 – Providenciar a indicação das FORNECEDORAS para atendimento às demandas, observada a ordem
de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R8XGNAKSGJACQNYT1BOTKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Riachao do Dantas

Sexta-feira
30 de Agosto de 2019
7 - Ano IV - Nº 461

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
10.1.3 – Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
10.1.4 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
as suas próprias contratações.
10.2 – Competências do ÓRGÃO PARTICIPANTE:
10.2.1 – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; e
10.2.2 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
ora pactuado, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO
GERENCIADOR.
10.3 – Competências da FORNECEDORA:
10.3.1 – Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das obrigações,
pagamentos e demais disposições previstas na presente Ata de Registro de Preços.
10.3.2 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
10.3.2.1- A inadimplência da FORNECEDORA, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto da
presente Ata, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o Município.
10.3.3 – manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação.
10.3.4 - Na apresentação de defeitos com substituição dos materiais fornecidos, a garantia será contada a partir
da nova data de entrega com do ônus exclusivamente da licitante vencedora.
10.3.5 - Não fornecer produto que esteja em desconformidade com as especificações apresentadas no Termo de
Referência – Anexo I, bem como, em desacordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
10.3.6 - Indicar nas embalagens dos produtos as características (composição do produto), validade, lote e registro
do órgão competente (ANVISA).
10.3.7 - Responsabilizar-se pelo descarregamento do produto no momento da entrega, bem como transportá-los
atendendo obrigatoriamente as normas específicas para o produto fornecido, além daquelas referentes à
segurança, meio ambiente e demais legislação que concerne ao objeto licitado;
11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente pelo MUNICÍPIO, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente e/ou
de acordo com a disponibilidade financeira, ao da entrega dos itens, mediante apresentação do documento hábil
que comprove a quantidade fornecida durante o mês, acompanhado da respectiva nota fiscal, a qual conterá o
atestado do setor responsável e juntamente com a apresentação das Certidões, mencionadas no item 22.1, alínea
“a”.
11.2. Caberá ao responsável pelo almoxarifado, ou Diretor Administrativo atestar o fornecimento do objeto
licitado).
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11.2.1. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC,
desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não
serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de
quitação ou ainda da não aceitação do produto;
a) Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a Proponente deverá comprovar, no ato do pagamento, a sua
regularidade com o FGTS, CNDT, Federal, Estado, e Município, apresentando cópias das respectivas certidões.
11.3. De acordo com o Art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de
licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
12. DA REVISÃO DE PREÇOS DA ARP
12.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade da ARP, exceto por força de legislação
ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, de acordo com os Decretos Municipais e
legislações pertinentes.
12.2 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o Órgão Gerenciador convocará as fornecedoras para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
12.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos
o novo preço a ser pactuado pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocada pelo
Município para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
12.5 – As Fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
12.6 – A ordem de classificação das Fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
12.7 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder cumprir
o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
12.7.1 – liberar a Fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do Ordem de
Fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
12.7.2 – convocar as demais Fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação.
12.8 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
13.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
13.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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13.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
13.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
13.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas;
13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior,
devidamente comprovados.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação serão suportados pelos recursos destinados no orçamento
do município, parte os exercícios de 2019 e 2020. O programa de trabalho e o elemento de despesa específicos
constarão quando a emissão da nota fornecimento e do empenho.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja as conseqüências dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
15.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Município de Riachão do Dantas, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
15.3. O não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e nos contratos assinados, no
todo ou em parte, ensejará a aplicação das penalidades neles previstas, quais sejam:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, e decorridos 30 (trinta)
dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, em
razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do contrato, para ocorrências de atrasos em
qualquer outro prazo previsto no contrato, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor da Aquisição do objeto questionados, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecida no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão
contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de
obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo
limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”, ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes
do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
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III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o art. 14 do Decreto Municipal que regulamenta esta
modalidade de licitação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.
15.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo terceiro desta
Cláusula, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
informando ao CNPJ da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da referida guia. O
formulário DAM poderá ser obtido no Setor de Arrecadação da PMRD, situada a Praça Epifânio Góis, 21,
centro – Riachão do Dantas/SE
15.6. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município de Riachão do Dantas,
decorrentes das infrações cometidas.

16.0 – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, será designada servidora Marilisa Rodrigues
Bezerra, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar e fiscalizar execução do fornecimento
decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
16.2 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do fornecimento
com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
16.3 - A Representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas observadas.
16.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Representante deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
16.5 - Não obstante a FORNECEDORA seja a única e exclusiva responsável pela execução desta Ata, o
ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por
prepostos designados.
17.0 – DAS CONTRATAÇÕES
17.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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17.1.1. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, alteração,
rescisão, liquidação, pagamento e sanções contratuais constam do termo de referência em anexo e neste Edital.
17.2. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo Município de Riachão do Dantas.
17.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á o fornecedor beneficiário deverá comprovar
que mantém as condições de habilitação.
17.4. - Os preços contratados são irreajustáveis.
18 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
19 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
20 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o foro
da Comarca de Riachão do Dantas/SE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

Riachão do Dantas, 30 de Agosto de 2019.

__________________________________
Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Dantas – Órgão Gerenciador

Marilisa Rodrigues Bezerra
Secretária de Saúde
______________________________________
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
Danilo Cesar Magalhães Silva Viana
Fornecedor
Testemunhas:
__________________________________________CPF:_____________________

____________________________________________CPF:____________________
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ANEXO I
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
Item Produto/Serviço/Marca

Unid.

1

5493 - 2017 -Carbonato de lítio comprimido 300mg / Marca:
hipolabor

3

5514 - 2017-Risperidona comprimido 1mg / Marca: cristalia

5

4004 - ATADURA 20CM C/12 / Marca: andreone

9

8973 - CLORIDRATO DE
COMPRIMIDO / Marca: cristalia

CP

Qtd
25000

Reformulado

Reformulado (Total)

0,620

15.500,000

CP

250

0,540

135,000

PCT

2000

12,300

24.600,000

2MG

CP

90000

0,500

45.000,000

21

5555 - HPP-Cloridrato de Tramadol inj 50 mg CX C/100 /
Marca: hipolabor

CX

4200

1,890

7.938,000

28

11892 - pinça dente de rato reta / Marca: abc

UND

10

10,140

101,400

42*

8973 - CLORIDRATO DE
COMPRIMIDO / Marca: cristalia

CP

30000

0,500

15.000,000

BIPERIDENO

BIPERIDENO

2MG

Total do Fornecedor
* Cota reservada para concorrência entre empresas EPP/ME (Lei Complementar nº 147, de 2014).

108.274,40
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REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019 FMS
Aos 30 dias do mês de Agosto do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, pessoa
j urídica de direito público, através do Fundo Municipal de Saúde, i nscrito no CNPJ/MF sob
n.º11.439.872/0001 -77, com sede a Avenida Dr. Lui z Garcia, nº 80, Centro, Riachão do
Dantas/SE, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Marilisa Rodrigues Bezerra, neste ato
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio
do Pregão Presencial nº. 07/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada
em 30/08/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que,
quando publicada, terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos do Decreto nº. 152,
de 08 de maio de 2017, que regulamenta o art. 15 da Lei nº. 8.666/93, com as alterações do Decreto n.º
7.892/2013, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste
MUNICÍPIO, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), para o Registro de Preços para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares

referente aos itens FRACASSADOS, para atender as necessidades da Farmácia Básica bem
como da Maternidade e Unidade Mista de Saúde Dona Caçula - HPP, conforme especificações
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
1.1

– Fornecedor:

LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 07.865.568/000114, com sede à Av. Dr. José Thomaz D’Avila Nabuco nº 551 – Bairro Augusto Franco – Farolândia, CEP:
49.030-270, Aracaju/SE, telefone: (79) 3214-7781 / 99998-0808, e-mail: licita.lusmed@gmail.com,
representada por sua Administradora, a Sra. Mayra dos Reis Barreto de Oliveira, brasileira e solteira, RG n.
3.040.482-7 SSP/SE, CPF nº 054.157.385-33.

Valor total registrado: R$ 89.255,95 (Oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa
e cinco centavos).
2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Secretaria de Saúde, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº.
07/2019.
2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Ordem de Fornecimento, decorrente desta Ata
de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº.07/2019..
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PMRD/FMS adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em
meio eletrônico.
4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo a PMRD/FMS convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
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4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o PMRD /FMS poderá cancelar o
registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo PMRD/FMS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos.
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através de
Ordem de Fornecimento, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da empresa, objeto,
especificação, endereço e data da entrega;
Parágrafo Segundo – A ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor juntamente com nota de
empenho;
5.1. O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este,
as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento
convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.
5.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas, podendo ser
alteradas, de acordo com as necessidades deste MUNICÍPIO;
6: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que integram
e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial n.º 07/2019.:
6.1 – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pelo Município de Riachão do Dantas,
desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem
parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
6.2 – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o produto
que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de
faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Riachão do Dantas, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria de Administração, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços;
6.4 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Município de Riachão do Dantas, no tocante ao fornecimento
do material, conforme contrato de fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
Ata;
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6.5 - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os casos de
greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento;
6.6 – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegado
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de fornecimento e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6.7 – Comunicar imediatamente ao Município de Riachão do Dantas qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência;
6.8 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas reguladoras
e pertinentes;
6.9 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria de Administração;
6.10 – Indenizar terceiros e/ou ao Município de Riachão do Dantas mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais
vigentes;
6.11 – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas consecutivos,
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de fornecimento;
6.12 – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente identificado
com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão
social e o nome completo do empregado;
6.13 – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação;
6.14 – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria
embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de Fornecimento e o
nome da fornecedora ou fabricante;
6.15 – Solicitar ao Município de Riachão do Dantas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos
que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;
6.16 – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato de
fornecimento, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito do Município de Riachão do
Dantas.
6.17– Entregar os itens no prazo de cinco (03) dias consecutivos após o recebimento da ordem de
fornecimento.
7. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:
7.1 - todo e qualquer dano que causar ao Município de Riachão do Dantas ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento do Município de Riachão do Dantas;
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7.2 - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões
judiciais, eximindo o Município de Riachão do Dantas de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
7.3 - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do
contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Riachão do Dantas, que ficará,
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor
correspondente;
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza ao Município de Riachão do
Dantas a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes
aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento
judicial, assegurada a prévia defesa;
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Riachão do Dantas não eximirá
a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.
8. Compete ao MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS:
8.1 - MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS ou órgãos participantes obriga-se a:
8.2 - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto;
8.3 - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
segurança;
8.4 - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital;
8.5 – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto
9. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
9.1. A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega dos produtos
aos Interessados, na forma, quantidades e prazos acordados no(s) Contrato(s) ou similares, não podendo
ultrapassar os prazos limites estabelecidos no item E (3 dias), do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
9.2. O prazo a que se refere o subitem E do Termo de Referência, iniciar-se-á após a emissão da ordem de
fornecimento e/ou da disponibilização dos endereços de entrega pelo Contratante.
9.3. Entregue o material, esse será recebido:
9.3.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, “a” e “b” e art. 15, § 8º da lei
8.666/93.
9.3.2 O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em
que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
9.4. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a
empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 24hs (vinte e
quatro horas), contados do recebimento da comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de
aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital.
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9.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.6. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto contratado entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos,
ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 30
dias, conforme Termo de Referência.
9.7. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.9. Definitivamente: após verificação da conformidade dos itens com as referidas especificações, no prazo
imediato;
9.10. Os itens entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do
adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;
9.11. O recebimento definitivo dos itens, objeto deste Certame, não exclui a responsabilidade da licitante
contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Prefeitura,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
9.12. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos itens consistirá no atesto da nota
fiscal//fatura, pelo Setor Responsável pelo Recebimento, ou por outro servidor designado para esse fim;
9.13. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a licitante vencedora interromper a
execução do Contrato até o saneamento das irregularidades;
9.14. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da
licitante vencedora, não incidirá sobre a Prefeitura qualquer ônus, inclusive financeiro;
9.15. O representante da Prefeitura anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 – Competências do ÓRGÃO GERENCIADOR:
10.1.1 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
10.1.1 – Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia
aos Órgãos Participantes, quando houver.
10.1.2 – Providenciar a indicação das FORNECEDORAS para atendimento às demandas, observada a ordem
de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
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10.1.3 – Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
10.1.4 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
as suas próprias contratações.
10.2 – Competências do ÓRGÃO PARTICIPANTE:
10.2.1 – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; e
10.2.2 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
ora pactuado, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO
GERENCIADOR.
10.3 – Competências da FORNECEDORA:
10.3.1 – Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das obrigações,
pagamentos e demais disposições previstas na presente Ata de Registro de Preços.
10.3.2 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
10.3.2.1- A inadimplência da FORNECEDORA, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto da
presente Ata, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o Município.
10.3.3 – manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação.
10.3.4 - Na apresentação de defeitos com substituição dos materiais fornecidos, a garantia será contada a partir
da nova data de entrega com do ônus exclusivamente da licitante vencedora.
10.3.5 - Não fornecer produto que esteja em desconformidade com as especificações apresentadas no Termo de
Referência – Anexo I, bem como, em desacordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
10.3.6 - Indicar nas embalagens dos produtos as características (composição do produto), validade, lote e registro
do órgão competente (ANVISA).
10.3.7 - Responsabilizar-se pelo descarregamento do produto no momento da entrega, bem como transportá-los
atendendo obrigatoriamente as normas específicas para o produto fornecido, além daquelas referentes à
segurança, meio ambiente e demais legislação que concerne ao objeto licitado;
11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente pelo MUNICÍPIO, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente e/ou
de acordo com a disponibilidade financeira, ao da entrega dos itens, mediante apresentação do documento hábil
que comprove a quantidade fornecida durante o mês, acompanhado da respectiva nota fiscal, a qual conterá o
atestado do setor responsável e juntamente com a apresentação das Certidões, mencionadas no item 22.1, alínea
“a”.
11.2. Caberá ao responsável pelo almoxarifado, ou Diretor Administrativo atestar o fornecimento do objeto
licitado).
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11.2.1. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC,
desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não
serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de
quitação ou ainda da não aceitação do produto;
a) Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a Proponente deverá comprovar, no ato do pagamento, a sua
regularidade com o FGTS, CNDT, Federal, Estado, e Município, apresentando cópias das respectivas certidões.
11.3. De acordo com o Art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de
licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
12. DA REVISÃO DE PREÇOS DA ARP
12.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade da ARP, exceto por força de legislação
ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, de acordo com os Decretos Municipais e
legislações pertinentes.
12.2 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o Órgão Gerenciador convocará as fornecedoras para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
12.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos
o novo preço a ser pactuado pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocada pelo
Município para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
12.5 – As Fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
12.6 – A ordem de classificação das Fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
12.7 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder cumprir
o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
12.7.1 – liberar a Fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do Ordem de
Fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
12.7.2 – convocar as demais Fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação.
12.8 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
13.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
13.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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13.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
13.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
13.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas;
13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior,
devidamente comprovados.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação serão suportados pelos recursos destinados no orçamento
do município, parte os exercícios de 2019 e 2020. O programa de trabalho e o elemento de despesa específicos
constarão quando a emissão da nota fornecimento e do empenho.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja as conseqüências dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
15.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Município de Riachão do Dantas, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
15.3. O não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e nos contratos assinados, no
todo ou em parte, ensejará a aplicação das penalidades neles previstas, quais sejam:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, e decorridos 30 (trinta)
dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, em
razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do contrato, para ocorrências de atrasos em
qualquer outro prazo previsto no contrato, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor da Aquisição do objeto questionados, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecida no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão
contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de
obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo
limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”, ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes
do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
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III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o art. 14 do Decreto Municipal que regulamenta esta
modalidade de licitação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.
15.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo terceiro desta
Cláusula, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
informando ao CNPJ da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da referida guia. O
formulário DAM poderá ser obtido no Setor de Arrecadação da PMRD, situada a Praça Epifânio Góis, 21,
centro – Riachão do Dantas/SE
15.6. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município de Riachão do Dantas,
decorrentes das infrações cometidas.

16.0 – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, será designada servidora Marilisa Rodrigues
Bezerra, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar e fiscalizar execução do fornecimento
decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
16.2 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do fornecimento
com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
16.3 - A Representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas observadas.
16.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Representante deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
16.5 - Não obstante a FORNECEDORA seja a única e exclusiva responsável pela execução desta Ata, o
ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por
prepostos designados.
17.0 – DAS CONTRATAÇÕES
17.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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17.1.1. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, alteração,
rescisão, liquidação, pagamento e sanções contratuais constam do termo de referência em anexo e neste Edital.
17.2. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo Município de Riachão do Dantas.
17.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á o fornecedor beneficiário deverá comprovar
que mantém as condições de habilitação.
17.4. - Os preços contratados são irreajustáveis.
18 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
19 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
20 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o foro
da Comarca de Riachão do Dantas/SE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

Riachão do Dantas, 30 de Agosto de 2019.

__________________________________
Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Dantas – Órgão Gerenciador

Marilisa Rodrigues Bezerra
Secretária de Saúde
______________________________________
LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Mayra dos Reis Barreto de Oliveira
Fornecedor
Testemunhas:
__________________________________________CPF:_____________________

____________________________________________CPF:____________________

10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R8XGNAKSGJACQNYT1BOTKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
30 de Agosto de 2019
23 - Ano IV - Nº 461

Riachao do Dantas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ANEXO I
LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Item

Produto/Serviço/Marca

Unid.

6

4005 - ATADURA 30CM C/12 / Marca: POLAR FIX

PCT

240

23,330

5.599,200

11

9691 - DICLOFENACO POTÁSSICO- COMPRIMIDO 50 MG
/ Marca: PROTIDONADUZZI

CP

25000

0,090

2.250,000

13

9642 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON
MONOFILAMENTO, TIPO FIO 1-0, / Marca: PROCARI
9643 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON
MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0 / Marca: PROCARI
9630 - GLICOSIMETRO (APARELHO) TIPO ONCALL
PLUS/APARELHO GLICOSÍMETRO / Marca: ONCAL PLUS
7974 - HDC-TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA / Marca:
ONCAL PLUS
8061 - HPP- Cetoprofeno Inj 100 mg/ml IV CX C/50 CX /
Marca: UNIÃO QUIMICA

CX

30

45,500

1.365,000

14
15
16
18
19

Qtd

Reformulado

Reformulado (Total)

CX

30

45,500

1.365,000

UND

50

52,000

2.600,000

CX

600

36,400

21.840,000

CX

2000

6,450

12.900,000

FRC

200

5,990

1.198,000

CX

40

104,000

4.160,000

CX

60

8,450

507,000

2,860

17.160,000

25

8076 - HPP- Manitol solução injetável 20 % 250mL / Marca:
MARMACI
9625 - JELCO 16 / Marca: LOBOR IMPORT

26

9668 - LAMINA DE VIDRO FOSCO / Marca: LAMEDID

27

8772 - MAF/Cloridrato de Prometazina - solução injetável
25mg/ml / Marca: SANVAL

FRC

6000

29

5896 - PORTA AGULHA MAYO / Marca: ABC

UND

3

55,250

165,750

30

11893 - prancha em polietileno adulto, com jogo de cinto /
Marca: RESGATE
11894 - prancha em polietileno infantil, com jogo de cinto /
Marca: RESGATE
9658 - SCALP 19 / Marca: LABOR IMPORT

UND

5

566,000

2.830,000

UND

5

397,000

1.985,000

CX

40

29,900

1.196,000

35

11983 - sonda de aspiraçao traqueal nº 14 / Marca: MED
SONDA

UND

1500

1,180

1.770,000

38

11888 - sonda de aspiração traqueal nº08 / Marca: MED
SONDA

UND

1500

0,910

1.365,000

40

9435 - Sulfadiazina de prata - Pasta 10% 500mg POTE /
Marca: PROTIDONADUZZI

PTE

200

45,000

9.000,000

31
32

Total do Fornecedor

89.255,95
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REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 FMS
Aos 30 dias do mês de Agosto do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, pessoa
j urídica de direito público, através do Fundo Municipal de Saúde, i nscrito no CNPJ/MF sob
n.º11.439.872/0001 -77, com sede a Avenida Dr. Lui z Garcia, nº 80, Centro, Riachão do
Dantas/SE, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Marilisa Rodrigues Bezerra, neste ato
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio
do Pregão Presencial nº. 07/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada
em 30/08/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que,
quando publicada, terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos do Decreto nº. 152,
de 08 de maio de 2017, que regulamenta o art. 15 da Lei nº. 8.666/93, com as alterações do Decreto n.º
7.892/2013, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste
MUNICÍPIO, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), para o Registro de Preços para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares

referente aos itens FRACASSADOS, para atender as necessidades da Farmácia Básica bem
como da Maternidade e Unidade Mista de Saúde Dona Caçula - HPP, conforme especificações
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
1.1

– Fornecedor:

YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 21.949.562/0001-56,
com sede à Av. Auxiliar Um nº 1766 – Bairro Conj Fernando Collor – Taiçoca, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora
do Socorro/SE, telefone: (79) 3254-8885, e-mail: yvmed.se@gmail.com, representada por seu Administrador, o
Sr. Yuri Lindemberg Oliveira de Jesus, brasileiro e solteiro, RG n. 3.684.028-9 SSP/SE, CPF nº 024.738.32528.

Valor total registrado: R$ 73.116,35 (Setenta e três mil, cento e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).
2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Secretaria de Saúde, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº.
07/2019.
2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Ordem de Fornecimento, decorrente desta Ata
de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº.07/2019..
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PMRD/FMS adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em
meio eletrônico.
4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo a PMRD/FMS convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
1
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4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o PMRD /FMS poderá cancelar o
registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo PMRD/FMS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos.
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através de
Ordem de Fornecimento, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da empresa, objeto,
especificação, endereço e data da entrega;
Parágrafo Segundo – A ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor juntamente com nota de
empenho;
5.1. O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este,
as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento
convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.
5.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas, podendo ser
alteradas, de acordo com as necessidades deste MUNICÍPIO;
6: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que integram
e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial n.º 07/2019.:
6.1 – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pelo Município de Riachão do Dantas,
desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem
parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
6.2 – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o produto
que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de
faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Riachão do Dantas, cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à Secretaria de Administração, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços;
6.4 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Município de Riachão do Dantas, no tocante ao fornecimento
do material, conforme contrato de fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
Ata;
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6.5 - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os casos de
greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento;
6.6 – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegado
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de fornecimento e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6.7 – Comunicar imediatamente ao Município de Riachão do Dantas qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência;
6.8 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas reguladoras
e pertinentes;
6.9 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Secretaria de Administração;
6.10 – Indenizar terceiros e/ou ao Município de Riachão do Dantas mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais
vigentes;
6.11 – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas consecutivos,
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de fornecimento;
6.12 – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente identificado
com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão
social e o nome completo do empregado;
6.13 – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação;
6.14 – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria
embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de Fornecimento e o
nome da fornecedora ou fabricante;
6.15 – Solicitar ao Município de Riachão do Dantas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos
que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;
6.16 – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou no contrato de
fornecimento, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito do Município de Riachão do
Dantas.
6.17– Entregar os itens no prazo de cinco (03) dias consecutivos após o recebimento da ordem de
fornecimento.
7. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:
7.1 - todo e qualquer dano que causar ao Município de Riachão do Dantas ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento do Município de Riachão do Dantas;
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7.2 - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões
judiciais, eximindo o Município de Riachão do Dantas de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
7.3 - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do
contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Riachão do Dantas, que ficará,
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor
correspondente;
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza ao Município de Riachão do
Dantas a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes
aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento
judicial, assegurada a prévia defesa;
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Riachão do Dantas não eximirá
a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.
8. Compete ao MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS:
8.1 - MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS ou órgãos participantes obriga-se a:
8.2 - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto;
8.3 - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
segurança;
8.4 - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital;
8.5 – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto
9. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
9.1. A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega dos produtos
aos Interessados, na forma, quantidades e prazos acordados no(s) Contrato(s) ou similares, não podendo
ultrapassar os prazos limites estabelecidos no item E (3 dias), do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
9.2. O prazo a que se refere o subitem E do Termo de Referência, iniciar-se-á após a emissão da ordem de
fornecimento e/ou da disponibilização dos endereços de entrega pelo Contratante.
9.3. Entregue o material, esse será recebido:
9.3.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, “a” e “b” e art. 15, § 8º da lei
8.666/93.
9.3.2 O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em
que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
9.4. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a
empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 24hs (vinte e
quatro horas), contados do recebimento da comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de
aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital.
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9.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.6. Fica assegurado ao Município de Riachão do Dantas e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, o objeto contratado entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos,
ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 30
dias, conforme Termo de Referência.
9.7. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as
partes do produto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência –
Anexo I e seus Encartes;

9.9. Definitivamente: após verificação da conformidade dos itens com as referidas especificações, no prazo
imediato;
9.10. Os itens entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do
adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;
9.11. O recebimento definitivo dos itens, objeto deste Certame, não exclui a responsabilidade da licitante
contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Prefeitura,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
9.12. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos itens consistirá no atesto da nota
fiscal//fatura, pelo Setor Responsável pelo Recebimento, ou por outro servidor designado para esse fim;
9.13. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a licitante vencedora interromper a
execução do Contrato até o saneamento das irregularidades;
9.14. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da
licitante vencedora, não incidirá sobre a Prefeitura qualquer ônus, inclusive financeiro;
9.15. O representante da Prefeitura anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 – Competências do ÓRGÃO GERENCIADOR:
10.1.1 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
10.1.1 – Providenciar a assinatura desta Ata, a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia
aos Órgãos Participantes, quando houver.
10.1.2 – Providenciar a indicação das FORNECEDORAS para atendimento às demandas, observada a ordem
de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
5
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10.1.3 – Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
10.1.4 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na presente Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
as suas próprias contratações.
10.2 – Competências do ÓRGÃO PARTICIPANTE:
10.2.1 – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; e
10.2.2 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
ora pactuado, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO
GERENCIADOR.
10.3 – Competências da FORNECEDORA:
10.3.1 – Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das obrigações,
pagamentos e demais disposições previstas na presente Ata de Registro de Preços.
10.3.2 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
10.3.2.1- A inadimplência da FORNECEDORA, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto da
presente Ata, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o Município.
10.3.3 – manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação.
10.3.4 - Na apresentação de defeitos com substituição dos materiais fornecidos, a garantia será contada a partir
da nova data de entrega com do ônus exclusivamente da licitante vencedora.
10.3.5 - Não fornecer produto que esteja em desconformidade com as especificações apresentadas no Termo de
Referência – Anexo I, bem como, em desacordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
10.3.6 - Indicar nas embalagens dos produtos as características (composição do produto), validade, lote e registro
do órgão competente (ANVISA).
10.3.7 - Responsabilizar-se pelo descarregamento do produto no momento da entrega, bem como transportá-los
atendendo obrigatoriamente as normas específicas para o produto fornecido, além daquelas referentes à
segurança, meio ambiente e demais legislação que concerne ao objeto licitado;
11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente pelo MUNICÍPIO, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente e/ou
de acordo com a disponibilidade financeira, ao da entrega dos itens, mediante apresentação do documento hábil
que comprove a quantidade fornecida durante o mês, acompanhado da respectiva nota fiscal, a qual conterá o
atestado do setor responsável e juntamente com a apresentação das Certidões, mencionadas no item 22.1, alínea
“a”.
11.2. Caberá ao responsável pelo almoxarifado, ou Diretor Administrativo atestar o fornecimento do objeto
licitado).
6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R8XGNAKSGJACQNYT1BOTKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
30 de Agosto de 2019
30 - Ano IV - Nº 461

Riachao do Dantas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
11.2.1. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC,
desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não
serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de
quitação ou ainda da não aceitação do produto;
a) Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a Proponente deverá comprovar, no ato do pagamento, a sua
regularidade com o FGTS, CNDT, Federal, Estado, e Município, apresentando cópias das respectivas certidões.
11.3. De acordo com o Art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de
licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
12. DA REVISÃO DE PREÇOS DA ARP
12.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade da ARP, exceto por força de legislação
ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, de acordo com os Decretos Municipais e
legislações pertinentes.
12.2 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o Órgão Gerenciador convocará as fornecedoras para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
12.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos
o novo preço a ser pactuado pela Administração, a Licitante Vencedora registrada será convocada pelo
Município para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
12.5 – As Fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
12.6 – A ordem de classificação das Fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
12.7 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder cumprir
o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
12.7.1 – liberar a Fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do Ordem de
Fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
12.7.2 – convocar as demais Fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação.
12.8 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
13.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
13.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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13.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
13.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
13.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas;
13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior,
devidamente comprovados.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação serão suportados pelos recursos destinados no orçamento
do município, parte os exercícios de 2019 e 2020. O programa de trabalho e o elemento de despesa específicos
constarão quando a emissão da nota fornecimento e do empenho.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja as conseqüências dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
15.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Município de Riachão do Dantas, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
15.3. O não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e nos contratos assinados, no
todo ou em parte, ensejará a aplicação das penalidades neles previstas, quais sejam:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, e decorridos 30 (trinta)
dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão contratual, em
razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do contrato, para ocorrências de atrasos em
qualquer outro prazo previsto no contrato, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor da Aquisição do objeto questionados, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecida no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão
contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de
obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo
limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”, ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes
do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
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III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o art. 14 do Decreto Municipal que regulamenta esta
modalidade de licitação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.
15.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo terceiro desta
Cláusula, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
informando ao CNPJ da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da referida guia. O
formulário DAM poderá ser obtido no Setor de Arrecadação da PMRD, situada a Praça Epifânio Góis, 21,
centro – Riachão do Dantas/SE
15.6. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município de Riachão do Dantas,
decorrentes das infrações cometidas.

16.0 – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, será designada servidora Marilisa Rodrigues
Bezerra, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar e fiscalizar execução do fornecimento
decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
16.2 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do fornecimento
com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
16.3 - A Representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas observadas.
16.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Representante deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
16.5 - Não obstante a FORNECEDORA seja a única e exclusiva responsável pela execução desta Ata, o
ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por
prepostos designados.
17.0 – DAS CONTRATAÇÕES
17.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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17.1.1. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, alteração,
rescisão, liquidação, pagamento e sanções contratuais constam do termo de referência em anexo e neste Edital.
17.2. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo Município de Riachão do Dantas.
17.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á o fornecedor beneficiário deverá comprovar
que mantém as condições de habilitação.
17.4. - Os preços contratados são irreajustáveis.
18 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
19 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
20 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o foro
da Comarca de Riachão do Dantas/SE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

Riachão do Dantas, 30 de Agosto de 2019.

__________________________________
Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Dantas – Órgão Gerenciador

Marilisa Rodrigues Bezerra
Secretária de Saúde
______________________________________
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
Yuri Lindemberg Oliveira de Jesus
Fornecedor
Testemunhas:
__________________________________________CPF:_____________________

____________________________________________CPF:____________________
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ANEXO I
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
Item Produto/Serviço/Marca

Unid.

2

5499 - 2017-Cloridrato de clorpromazina comprimido
100mg / Marca: UNIÃO QUIMICA

4
12

Qtd

Reformulado

Reformulado
(Total)

CP

36000

0,510

18.360,000

4003 - ATADURA 12CM C/12 / Marca: BIO TEXTIL

PCT

2500

7,350

18.375,000

11895 - fenitoína sódica 5% (50mg/5ml), solução injetável
/ Marca: CRISTÁLIA
8063 - HPP- Ceftriaxona sodica po para solução injetável
1 g CX C/50 CX / Marca: ABL

AMP

600

4,000

2.400,000

CX

1200

12,700

15.240,000

20

8072 - HPP-Cetoprofeno inj 50 mg/ml IM CX com 50 und /
Marca: UNIÃO QUIMICA

CX

3500

1,800

6.300,000

24

9624 - JELCO 14 / Marca: SOLIDOR

CX

40

103,000

4.120,000

33

9659 - SCALP 23 / Marca: SOLIDOR

CX

100

29,800

2.980,000

34

11982 - sonda de aspiraçao traqueal nº 12 / Marca: MED
SONDA

UND

1500

1,070

1.605,000

36

11984 - sonda de aspiraçao traqueal nº 16 / Marca: MED
SONDA

UND

1500

1,230

1.845,000

39

11887 - sonda de aspiração traqueal nº20 / Marca: MED
SONDA

UND

1500

1,100

1.650,000

41

5938 - TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE
PONTO 12 CM RETA EM AÇO INOX / Marca: ABC

UND

5

48,270

241,350

17

Total do Fornecedor

73.116,35
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