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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.3/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-561/SEMUSA/2020 
VALIDA ATÉ: 14 DE JUNHO  DE 2021 

 
Aos 15(quinze)dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Município de 

Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. 

São João Batista, 1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo 

qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA 

ELETRÔNICA nº 029/CPL/2020, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da 

homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson Ferreira 

de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa 

para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital 

de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do 

Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de 

Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de 

Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 

25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º 

da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 

este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 
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1. Formação de Registro de Preço de materiais de consumo (Medicamentos Gerais) 

com a finalidade de atender especificamente Mandatos judiciais, conforme as 

necessidades e demandas da Farmácia Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici 

Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe 

facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
Razão Social: NOSSA PHARMACIA EIRELI 
Fantasia: NOSSA FARMACIA           CNPJ: 04.210.418/0001-84 
Endereço: AV CARLOS GOMES       Número: 4825        Bairro: CENTRO 
Cidade: Novo Horizonte do Oeste – RO       CEP: 76956-000 
Celular: (69) 8484-0302           E-mail: nossa_farmacianh@hotmail.com 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 
Total 

Lance 

7 420,00 COMP ATEROMA 20 MG SUPERA SUPERA R$ 2,00 
R$ 

840,00 

10 10,00 FRASC 
AVAMYS 27,5 MCG 
FRASCO C/120 
DOSES 

GLAXOSMITHKLINE GLAXOSMITHKLINE 
R$ 

52,00 
R$ 

520,00 

18 8,00 FR 
CETAPHIL LOCAO 
HIDRATANTE 
FRASCO C 473/ML 

GALDERMA GALDERMA 
R$ 

99,00 
R$ 

792,00 

19 12,00 FRASC 
CETROLAC 5MG/ML 
FRASCO COM 5ML 

UNIÃO QUIMICA UNIÃO QUIMICA 
R$ 

53,00 
R$ 

636,00 

20 420,00 COMP CLORANA 25 MG SANOFI SANOFI R$ 0,31 
R$ 

130,20 

27 390,00 COMP CONCOR 2,5MG MERCK MERCK R$ 1,79 
R$ 

698,10 

28 390,00 COMP CONCOR 5 MG MERCK MERCK R$ 2,17 
R$ 

846,30 

33 8,00 FRASC 
DESLORATADINA 0,5 
MG/ML FRASCO COM 
60ML 

GERMED GERMED 
R$ 

10,00 
R$ 

80,00 

35 8,00 TUBO 

DESONIDA 0,5 MG/G 
CREME 
DERMATOLÓGICO 
TUBO C/30 GR 

GERMED GERMED R$ 8,97 
R$ 

71,76 

41 360,00 COMP DIUPRESS 25/5MG SUPERA SUPERA R$ 0,68 
R$ 

244,80 

45 720,00 COMP ECASIL 81 MG BIOLAB BIOLAB R$ 0,38 
R$ 

273,60 

47 1.440,00 COMP 
FLAVONID 450MG+50 

MG 
NEO QUIMICA NEO QUIMICA R$ 0,77 

R$ 

1.108,80 

53 780,00 COMP 
GINKGO BILOBA 
120MG 

PRATTI PRATTI R$ 0,62 
R$ 

483,60 
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79 360,00 COMP 
MONTELUCASTE 
SODICO 10MG COM 
REV CT 

EUROFARMA EUROFARMA R$ 0,79 
R$ 

284,40 

85 720,00 COMP NITRENDIPINO 20MG BIOSENTETICA BIOSINTETICA R$ 1,17 
R$ 

842,40 

98 720,00 COMP RETEMIC UD 5MG APSEN APSEN R$ 0,90 
R$ 

648,00 

116 1.080,00 COMP TOFRANIL 10 MG APSEN APSEN R$ 0,60 
R$ 

648,00 

132 720,00 CAP VENVANSE 30 MG SHIRE SHIRE 
R$ 

11,60 

R$ 

8.352,00 

134 360,00 COMP ZILORIC 300 MG APSEN APSEN R$ 1,48 
R$ 

532,80 

Total R$ 18.032,76 (Dezoito mil, trinta e dois reais e setenta e seis centavos) 

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) 

meses, contado da data da assinatura. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a 

adquirir exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula II, 

podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, desde que permitidos em lei, sem que 

desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, 

conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMUSA. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, 

salvo após autorização expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das 

determinações do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia, 

consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento 

acima mencionado, e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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1.  -se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições 

públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 

contratação de compras públicas e de prestação de serviços.  

2. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à 

Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no 

momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o 

valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. Vale salientar que esse 

procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a 

Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. 

3. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade 

do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência 

conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma 

estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde 

pública no Município de Presidente Médici. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 

ENTREGA 

Local/ Horários: 

1. Os produtos deverão ser entregues para as devidas providências, no Almoxarifado 

da SEMUSA, sito a Rua Otavio Rodrigues Matos – Fundo Hospital Municipal, CEP: 

76.916-000 Fone: (69) 3471 1747, Presidente Médici/RO, de Segunda a Sexta-Feira 

em horário 07h30min ás 13h30min. 

Prazos/cronogramas: 

1. A entrega deverá ocorrer conforme solicitação AMOXARIFADO 

CENTRAL/SEMUSA com definição da quantidade, no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após emissão da Nota de Empenho. 

2. A urgência na entrega se dá face às dificuldades de estoque frente à 

imprevisibilidade do materiais/insumos a serem utilizados em caráter emergencial, ou 

seja, devido ao prazo estipulado em juízo para cumprimento da determinação judicial e 

ao caso x fármaco x doença x tratamento a ser atendido. Sendo que a sua não 

entrega injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no 

direito da Administração convidar o segundo colocado no registro. 

3. Deverá o contratado comunicar por escrito e oficialmente a Secretaria Municipal de 

Saúde, através da Comissão de Recebimentos, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
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oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

Critérios de aceitabilidade da entrega: 

1. Fica terminantemente vedado a contratada entregar produtos fora dos padrões 

especificados, reservando-se ao Município de Presidente Médici/RO o direito de 

recusar qualquer item que apresente tais características; 

2. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os 

produtos, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente 

com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo 

inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser 

encaminhada a Secretária Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a 

possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas 

cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação; 

Do recebimento: 

1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, para posterior verificação da conformidade do objeto que 

procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do 

departamento de interesse, devidamente designado e com conhecimento técnico na 

respectiva área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” será procedido na 

seguinte forma: 

 a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O 

recebimento supra-referidos dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando 

da sua entrega; 

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de 

observação, que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo caso devidamente 

justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e conseqüente 

aceitação; 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual; 

2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os produtos foram entregues 

de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, 

após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e 

suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 
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3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o 

que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou 

distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o 

disposto neste instrumento e seus anexos; 

4. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais da mesma 

marca do fabricante e com selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, 

lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação da luz, poeira e 

umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da 

entrega, sob condições que envolvam; 

A - Os itens/produtos deverão ser entregues com prazo de validade equivalente e/ou 

não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de 

entrega dos mesmos; 

B - Caso o fornecedor apresente algum item/produto com validade inferir ao estipulado 

nos subitens anteriores, deverá ser solicitado por correspondência, com firma 

reconhecida em cartório e assim ser motivo de análise e deliberação do gestor, 

motivadamente via manifestação/solicitação da Unidade solicitante, informando que 

não trará prejuízos ao erário quanto ao recebimento e consumo dos mesmos 

embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou 

aéreos; 

5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim 

de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e 

aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade. 

6. Os produtos deverão ser entregue de acordo com as especificações técnicas e 

demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os produtos fora das 

especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado 

e aceito por esta Secretaria 

7. Não serão aceitos material que tenham sido objeto de quaisquer processos de 

manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora 

das embalagens originais de seus fabricantes.  

8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendam as 

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 

em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos produtos não 

aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma 

receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado 
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da SEMUSA no endereço correspondente ao item 6.2 conforme consta no termo de 

referencia. 

 

9. Validade do item/produto: Os produtos devem ser entregues com seus respectivos 

lotes e data de validade, de acordo com os quantitativos no ato da entrega:   

10. Os produtos deverão estar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei 6360/76 e 

de seu regimento; 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 

e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requisitante, a seu 

critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da 

parte que considerar indevida. 

3. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 

a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – 

DCB (Lei 9.787 de 10.02.1999); 

b) Lote e validade dos itens/produtos; 

c) Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho; 

d) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho; 

e) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta 

Bancária. 

4. A Nota Fiscal/Fatura deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto 

a liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), e Certidão Negativa Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão 

Negativa Débitos Trabalhistas, conforme determina a Lei. 

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação 

orçamentária: 

ATENÇÃO BÁSICA (cumprimento de mandados judiciais) 

Programa: 2156 – Cumprimento de Mandados Judiciais 

Elemento de despesa: 33.90.30 

Redução: 301 
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CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega 

produto durante a vigência desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que 

precedeu á presente Ata, a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, 

onde constar as irregularidades. 

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das 

condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e 

trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação 

objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua 

proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e 

todas as despesas incidentes sobre a execução, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação 

decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do 

Edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem 

eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 

8.666/93. 

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei Nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, bem como, as normas previstas no Termo de Referência e seus 

anexos, são obrigações da CONTRATADA; 

11.2. Entregar todos os produtos constantes na Nota de Empenho em até 05 (cinco) 

dias consecutivos, a contar da data o recebimento da nota de empenho; 

11.3. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações e quantidades contidas no 

Termo de Referência; 

11.4. Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de 

Referência; 

11.5. Se responsabilizar por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto for 

constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da entrega do objeto; 

11.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

previstos em Lei; 

11.7. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, 

sobre tudo qualquer dificuldade encontrada. 

11.8. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que 

venham a incidir sobre a aquisição, objeto deste Termo de Referência. 

11.9. Responsabilizar-se por todos os transportes dos materiais em caso de 

necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir; 

11.10. A CONTRATADA será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar com 

todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em 

decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à 

boa realização do objeto da contratação; 

11.11. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância 

Sanitária demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, 

inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado; 

11.12. Ocorrendo a entrega de produtos fora do prazo de validade estipulado neste 

pedido, o fornecedor será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem 

qualquer ônus para o contratante; 

11.13. Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante; 

11.14. Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar o número do Processo, o 

nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde 

será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento; 

Em favor do Órgão solicitante. 

CLÁUSULA XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através 

de representantes designados pela Secretaria (Comissão de Recebimento e Comissão 

de Certificação); 

2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos no edital; 

3. Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência; 

4. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis 
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5. Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do 

presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis. 

6. A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da Contratada. 

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES 

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 

sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 

civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 

10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos 
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termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução 

Administrativa 31/TCERO-2006.  

CLÁUSULA XX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 1993, e em especial:  

 I- unilateralmente pela Administração quando: 

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços;  

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de 

registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem 

de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela 

Administração;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar 

compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas 

ou condições;  

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do 

registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao 

registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços; e 

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente 

justificado;  

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito 

aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições 

da Ata de Registro de Preços.  

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, 

devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:  

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos 

respectivos; e;  

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e 

afixado no local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o 

registro na data de publicação na imprensa oficial.  

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 
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formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  

 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste 

artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais. 

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XXI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

CLÁUSULA XXII - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 

legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 

8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma 

aprovado. 

CLÁUSULA XXIII – DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

CLÁUSULA XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, a proposta da 

empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do 

Processo 1-561/SEMUSA/2020. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO, pela autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

 

Presidente Médici/RO, 15 de junho de 2020. 

___________________________            

Edilson Ferreira de Alencar                                   
Prefeito 
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___________________________ 

NOSSA PHARMACIA EIRELI  

CNPJ: 04.210.418/0001-84 

 ___________________________ 

SECRET. MUN. DE SAÚDE 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.4/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-561/SEMUSA/2020 
VALIDA ATÉ: 14 DE JUNHO  DE 2021 

 
Aos 15(quinze)dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Município de 

Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. 

São João Batista, 1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo 

qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA 

ELETRÔNICA nº 029/CPL/2020, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da 

homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson Ferreira 

de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa 

para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital 

de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do 

Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de 

Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de 

Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 

25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º 

da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 

este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 2 de 13 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

1. Formação de Registro de Preço de materiais de consumo (Medicamentos Gerais) 

com a finalidade de atender especificamente Mandatos judiciais, conforme as 

necessidades e demandas da Farmácia Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici 

Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe 

facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
Razão Social: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
COSMETICOS EIRELI 
Fantasia: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA.          CNPJ: 05.159.591/0001-68 
Endereço: R SAO PAULO         Número: 39              Bairro: BAIRRO MEDEIROS 
Cidade: Rio Verde – GO            CEP: 75902-140 
Celular: (64) 4141-2522             E-mail: proremediosdf@gmail.com 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 
Total 

Lance 

4 810,00 SA ARTICO 1,5G+1,2G SACHE EUROFARMA EUROFARMA R$ 5,05 
R$ 

4.090,50 

8 420,00 COMP 
ATORVASTATINA CALCICA 
20MG 

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA R$ 0,32 
R$ 

134,40 

9 420,00 COMP 
ATORVASTATINA CALCICA 
40MG 

NOVAQUIMICA NOVAQUIMICA R$ 1,16 
R$ 

487,20 

26 390,00 COMP CONCOR 10 MG MERCK MERCK R$ 2,48 
R$ 

967,20 

30 720,00 CAP CYMBALTA 60 MG ELI LILLY ELI LILLY R$ 5,35 
R$ 

3.852,00 

49 48,00 TUBO 

FIBRINASE + 
CLORANFENICOL 1U/G+666 
U/G+10MG/G TUBO C/ 30 
GRAMAS 

CRIST CRIST 
R$ 

18,15 
R$ 

871,20 

57 360,00 COMP GLUCOBAY 100 MG BAYER BAYER R$ 2,15 
R$ 

774,00 

61 720,00 COMP INDAPEN SR 1,5 MG TORRENT TORRENT R$ 0,71 
R$ 

511,20 

62 288,00 UND 

INSULINA GLARDINA 
100UI/ML 3ML,CANETA 
DESCARTAVEL PREENCHIDA 
COM 3 ML 

SANOFI SANOFI 
R$ 

96,90 
R$ 

27.907,20 

63 144,00 CANET 
INSULINA GLUSILINA 
100UI/ML C/ 3ML 

SANOFI SANOFI 
R$ 

37,50 
R$ 

5.400,00 

73 12,00 FRASC 
MALEATO DE TIMOLOL 
5MG/ML FRASCO 5ML 

TEUTO TEUTO R$ 9,78 
R$ 

117,36 

137 720,00 COMP 
CARBONATO DE CÁLCIO 
500MG 

IMEC IMEC R$ 0,13 R$ 93,60 

140 360,00 COMP SINVASTATINA 10MG PHARLAB PHARLAB R$ 0,14 R$ 50,40 
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Total R$ 45.256,26  
(Quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) 

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) 

meses, contado da data da assinatura. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a 

adquirir exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula II, 

podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, desde que permitidos em lei, sem que 

desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, 

conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMUSA. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, 

salvo após autorização expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das 

determinações do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia, 

consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento 

acima mencionado, e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1.  -se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições 

públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 

contratação de compras públicas e de prestação de serviços.  

2. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à 

Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no 

momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o 

valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. Vale salientar que esse 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a 

Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. 

3. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade 

do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência 

conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma 

estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde 

pública no Município de Presidente Médici. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 

ENTREGA 

Local/ Horários: 

1. Os produtos deverão ser entregues para as devidas providências, no Almoxarifado 

da SEMUSA, sito a Rua Otavio Rodrigues Matos – Fundo Hospital Municipal, CEP: 

76.916-000 Fone: (69) 3471 1747, Presidente Médici/RO, de Segunda a Sexta-Feira 

em horário 07h30min ás 13h30min. 

Prazos/cronogramas: 

1. A entrega deverá ocorrer conforme solicitação AMOXARIFADO 

CENTRAL/SEMUSA com definição da quantidade, no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após emissão da Nota de Empenho. 

2. A urgência na entrega se dá face às dificuldades de estoque frente à 

imprevisibilidade do materiais/insumos a serem utilizados em caráter emergencial, ou 

seja, devido ao prazo estipulado em juízo para cumprimento da determinação judicial e 

ao caso x fármaco x doença x tratamento a ser atendido. Sendo que a sua não 

entrega injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no 

direito da Administração convidar o segundo colocado no registro. 

3. Deverá o contratado comunicar por escrito e oficialmente a Secretaria Municipal de 

Saúde, através da Comissão de Recebimentos, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

Critérios de aceitabilidade da entrega: 

1. Fica terminantemente vedado a contratada entregar produtos fora dos padrões 

especificados, reservando-se ao Município de Presidente Médici/RO o direito de 

recusar qualquer item que apresente tais características; 

2. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os 

produtos, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente 

com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo 
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inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser 

encaminhada a Secretária Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a 

possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas 

cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação; 

Do recebimento: 

1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, para posterior verificação da conformidade do objeto que 

procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do 

departamento de interesse, devidamente designado e com conhecimento técnico na 

respectiva área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” será procedido na 

seguinte forma: 

 a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O 

recebimento supra-referidos dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando 

da sua entrega; 

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de 

observação, que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo caso devidamente 

justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e conseqüente 

aceitação; 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual; 

2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os produtos foram entregues 

de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, 

após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e 

suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 

3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o 

que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou 

distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o 

disposto neste instrumento e seus anexos; 

4. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais da mesma 

marca do fabricante e com selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, 

lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação da luz, poeira e 

umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da 

entrega, sob condições que envolvam; 
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A - Os itens/produtos deverão ser entregues com prazo de validade equivalente e/ou 

não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de 

entrega dos mesmos; 

B - Caso o fornecedor apresente algum item/produto com validade inferir ao estipulado 

nos subitens anteriores, deverá ser solicitado por correspondência, com firma 

reconhecida em cartório e assim ser motivo de análise e deliberação do gestor, 

motivadamente via manifestação/solicitação da Unidade solicitante, informando que 

não trará prejuízos ao erário quanto ao recebimento e consumo dos mesmos 

embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou 

aéreos; 

5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim 

de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e 

aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade. 

6. Os produtos deverão ser entregue de acordo com as especificações técnicas e 

demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os produtos fora das 

especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado 

e aceito por esta Secretaria 

7. Não serão aceitos material que tenham sido objeto de quaisquer processos de 

manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora 

das embalagens originais de seus fabricantes.  

8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendam as 

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 

em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos produtos não 

aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma 

receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado 

da SEMUSA no endereço correspondente ao item 6.2 conforme consta no termo de 

referencia. 

 

9. Validade do item/produto: Os produtos devem ser entregues com seus respectivos 

lotes e data de validade, de acordo com os quantitativos no ato da entrega:   

10. Os produtos deverão estar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei 6360/76 e 

de seu regimento; 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 
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1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 

e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requisitante, a seu 

critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da 

parte que considerar indevida. 

3. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 

a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – 

DCB (Lei 9.787 de 10.02.1999); 

b) Lote e validade dos itens/produtos; 

c) Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho; 

d) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho; 

e) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta 

Bancária. 

4. A Nota Fiscal/Fatura deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto 

a liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), e Certidão Negativa Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão 

Negativa Débitos Trabalhistas, conforme determina a Lei. 

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação 

orçamentária: 

ATENÇÃO BÁSICA (cumprimento de mandados judiciais) 

Programa: 2156 – Cumprimento de Mandados Judiciais 

Elemento de despesa: 33.90.30 

Redução: 301 

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega 

produto durante a vigência desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que 

precedeu á presente Ata, a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, 

onde constar as irregularidades. 
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4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das 

condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e 

trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação 

objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua 

proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e 

todas as despesas incidentes sobre a execução, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação 

decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do 

Edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem 

eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 

8.666/93. 

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei Nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, bem como, as normas previstas no Termo de Referência e seus 

anexos, são obrigações da CONTRATADA; 

11.2. Entregar todos os produtos constantes na Nota de Empenho em até 05 (cinco) 

dias consecutivos, a contar da data o recebimento da nota de empenho; 

11.3. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações e quantidades contidas no 

Termo de Referência; 

11.4. Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de 

Referência; 

11.5. Se responsabilizar por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto for 

constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da entrega do objeto; 
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11.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

previstos em Lei; 

11.7. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, 

sobre tudo qualquer dificuldade encontrada. 

11.8. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que 

venham a incidir sobre a aquisição, objeto deste Termo de Referência. 

11.9. Responsabilizar-se por todos os transportes dos materiais em caso de 

necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir; 

11.10. A CONTRATADA será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar com 

todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em 

decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à 

boa realização do objeto da contratação; 

11.11. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância 

Sanitária demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, 

inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado; 

11.12. Ocorrendo a entrega de produtos fora do prazo de validade estipulado neste 

pedido, o fornecedor será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem 

qualquer ônus para o contratante; 

11.13. Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante; 

11.14. Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar o número do Processo, o 

nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde 

será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento; 

Em favor do Órgão solicitante. 

CLÁUSULA XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através 

de representantes designados pela Secretaria (Comissão de Recebimento e Comissão 

de Certificação); 

2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos no edital; 

3. Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência; 

4. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis 

5. Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do 

presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis. 

6. A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da Contratada. 

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES 

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 

sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 

civis e criminais: 
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 

10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos 

termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução 

Administrativa 31/TCERO-2006.  

CLÁUSULA XX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 1993, e em especial:  

 I- unilateralmente pela Administração quando: 

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços;  
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 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de 

registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem 

de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela 

Administração;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar 

compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas 

ou condições;  

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do 

registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao 

registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços; e 

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente 

justificado;  

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito 

aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições 

da Ata de Registro de Preços.  

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, 

devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:  

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos 

respectivos; e;  

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e 

afixado no local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o 

registro na data de publicação na imprensa oficial.  

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  

 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste 

artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais. 

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XXI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 
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1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

CLÁUSULA XXII - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 

legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 

8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma 

aprovado. 

CLÁUSULA XXIII – DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

CLÁUSULA XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, a proposta da 

empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do 

Processo 1-561/SEMUSA/2020. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO, pela autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

 

Presidente Médici/RO, 15 de junho de 2020. 

___________________________            

Edilson Ferreira de Alencar                                   
Prefeito 
___________________________ 

PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS 

EIRELI  

CNPJ: 05.159.591/0001-68 

 ___________________________ 

SECRET. MUN. DE SAÚDE 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 
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(horário local), de 19.06.2020, na Superintendência Municipal de 

Licitações – SML, no endereço mencionado no item 4 deste 

instrumento. 

  

Os interessados em acompanhar os trabalhos somente poderão 

adentrar ao prédio da SML com utilização de máscara, conforme 

disposto no art. 12, §2º do Decreto Estadual nº 24.961 de 17 de abril 

de 2020. 

  

6. OUTRAS INFORMAÇÕES:  
Mais informações pelos telefones (69) 3901-3639, (69) 3901-3069 e 

(69) 99214 7799 ou pelo e-mail: sml.cotacao@gmail.com. 

  

Porto Velho, 15 de junho de 2020. 

  

GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:04380DA4 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 043/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-458/SEMADRH/2020  

EXCLUSIVA PARA ME/EPP 
DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual 

aquisição de material de consumo (limpeza, higiene, descartáveis, 

copa e cozinha) para atender as Secretarias: SEMADRH, SEMAS, 

SEMAT, SEMEC e SEMUSA, conforme condições, quantidades, 

exigências estabelecidas neste Termo Referencia. VALOR 

ESTIMADO R$ 799.794,74 (Setecentos e noventa e nove mil, 

setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: 

Menor preço por ITEM. DATA DE ABERTURA DAS 

PROPOSTAS: 01 de julho de 2020, ás 09h00min (horário de 

Brasília). LOCAL: https://licitanet.com.br/ RETIRADA DO 

EDITAL: www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 

https://licitanet.com.br/ 
  

Presidente Médici, 15 de junho de 2020. 

  

RUBIANE DE OLIVEIRA PINHEIRO FURTADO 
Pregoeira  

Publicado por: 
Dagleelen Somenzari de Lima 

Código Identificador:0D414FEC 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020 DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-630/SEMUSA/2020 

 

Extrato da Ata Registro de Preços Nº 25/2020 do Processo 

Administrativo Nº. 1-630/SEMUSA/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. CNPJ: 

04.632.212/0001-42. Contratada: MEDICAL COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA CNPJ: 30.511.964/0001-65 Do Valor: R$ 

119.355,00 (cento e dezenove mil e trezentos e cinquenta e cinco 

reais). DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e 

eventual aquisição de material de consumo Fraldas Descartáveis 

(Fraldas Infantis, Fraldas Geriátricas) pelo período de 12 (doze) 

meses. Informações: Á presente Ata encontra-se disponível no site da 

prefeitura municipal de Presidente Médici no endereço 

www.presidentemedici.ro.gov.br 

  

Presidente Médici/RO, 12 de junho de 2020. 

  

 

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR 
Prefeito 

Publicado por: 
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado 

Código Identificador:38B4CE24 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020 DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-561/SEMUSA/2020 

 

Extrato da Ata Registro de Preços Nº 26/2020 do Processo 

Administrativo Nº 1-561/SEMUSA/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. CNPJ: 

04.632.212/0001-42. 

Contratada: GLOBO COMERCIAL LTDA CNPJ: 

05.320.802/0001-00 Do Valor: R$ 145.498,94(cento e quarenta e 

cinco mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro 

centavos). Contratada: JM DE PAULA PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 31.600.475/0001-42 Do Valor: 

R$ 19.910,56 (Dezenove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e 

seis centavos).Contratada: NOSSA PHARMACIA EIRELI CNPJ: 

04.210.418/0001-84 Do Valor: R$ 18.032,76 (Dezoito mil, trinta e 

dois reais e setenta e seis centavos).Contratada: PRO-REMEDIOS 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 

COSMETICOS EIRELI CNPJ: 05.159.591/0001-68 Do Valor: R$ 

45.256,26 (Quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e seis centavos). DO OBJETO: Formação de Registro de Preço 

de materiais de consumo (Medicamentos Gerais) com a finalidade de 

atender especificamente Mandatos judiciais, conforme as necessidades 

e demandas da Farmácia Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

Informações: Á presente Ata encontra-se disponível no site da 

prefeitura municipal de Presidente Médici no endereço 

www.presidentemedici.ro.gov.br 

  

Presidente Médici/RO, 15 de Junho de 2020. 

  

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR 
Prefeit  

Publicado por: 
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado 

Código Identificador:9E9912F3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 

 

GABINETE DO PREFEITO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 

LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 

 

O Prefeito Municipal, Eduardo Bertoletti Siviero, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente Leis Federais n° 10.520/02 e n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 

Licitações, resolve: 

  

HOMOLOGAR  
  

Pregão Eletrônico nº 023/2020 

Processo n° 026-1/SAAE/2020 

Assunto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de 

pastilha de cloro acido tricloroisocianurico seco gell – conforme 

termo de referencia. 
  

Sagrou – se vencedora a empresa: 

  

01 – C.E. RUTTMANN EIRELI CNPJ: 31.507.468/0001-09 com o 

valor total de R$ 14.420,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte reais); 

  

Primavera de Rondônia/RO, em 15 de junho de 2020. 

  

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO 
Prefeito Municipal  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.1/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-561/SEMUSA/2020 
VALIDA ATÉ: 14 DE JUNHO  DE 2021 

 
Aos 15(quinze)dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Município de 

Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. 

São João Batista, 1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo 

qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA 

ELETRÔNICA nº 029/CPL/2020, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da 

homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson Ferreira 

de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa 

para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital 

de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do 

Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de 

Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de 

Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 

25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º 

da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 

este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 
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1. Formação de Registro de Preço de materiais de consumo (Medicamentos Gerais) 

com a finalidade de atender especificamente Mandatos judiciais, conforme as 

necessidades e demandas da Farmácia Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici 

Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe 

facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
Razão Social: GLOBO COMERCIAL LTDA  
Fantasia: RD FARMA                       CNPJ: 05.320.802/0001-00 
Endereço: R NOVA BRASILIA         Número: 2770             Bairro: CENTRO 
Cidade: Presidente Médici – RO       CEP: 76916-000 
Celular: (69) 99978-1070                   E-mail: globoipa@hotmail.com 

Fornecedor:GLOBO COMERCIAL LTDA - 05.320.802/0001-00 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 

Total 

Lance 

2 1.440,00 COMP 
AGLUCOSE 
100MG EMS EMS R$1,50 R$2.160,00 

3 12 FRASC 

ALENIA 
12/400MCG 
FRASCO C/120 
CÁPSULA ACHE ACHE R$78,50 R$942,00 

5 1.080,00 CAP 
ARTROLIVE 500 
MG + 400 MG ACHE ACHE R$2,55 R$2.754,00 

6 480 COMP 
ASPIRINA 
PREVENT 100MG BAYER BAYER R$0,55 R$264,00 

12 720 COMP 
BENERVA 
300MG BAYER BAYER R$0,73 R$525,60 

15 720 COMP 

BRASART HCT 
160MG + 
12,5MG EMS EMS R$1,75 R$1.260,00 

17 360 COMP 
CEBRALAT 
100MG GENERICO GENERICO R$0,90 R$324,00 

21 720 CAP 

CLORIDRATO 
DE 
TANSULOSINA 
0,4 MG GEOLAB GEOLAB R$1,22 R$878,40 

22 720 COMP 

CLORIDRATO 
DE 
METFORMINA 
XR 750 MG PD PD R$0,70 R$504,00 

23 36 FRASC 

COMBIGAN 
0,2+0,5% 
MG/ML FRASCO 
C/5ML ALLERGAN ALERGAN R$94,20 R$3.391,20 
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24 390 CAP 
COMBODART 
0,5MG/0,4MG GSK GSK R$3,40 R$1.326,00 

25 720 COMP 
CONCÁRDIO 2,5 
MG EMS EMS R$1,80 R$1.296,00 

29 420 COMP 
CONCOR HCT 
5/12,5MG MERK MERK R$3,10 R$1.302,00 

31 720 CAP 
DEPAKENE 250 
MG ABBOTT ABBOTT R$0,81 R$583,20 

32 7 FRASC 
DEPURA 500 UI 
FRASCO 10 ML SANOFI SANOFI R$62,50 R$437,50 

34 24 FRASC 
DESOL FRASCO 
COM 10 ML APSEN APSEN R$22,34 R$536,16 

36 720 COMP 

DICLORIDRATO 
DE BETAISTINA 
16MG EUROFARMA EUROFARMA R$0,30 R$216,00 

37 1.440,00 COMP 

DIOSMINA + 
HESPERIDINA 
450/50MG TEUTO TEUTO R$0,75 R$1.080,00 

40 720 COMP 
DIUBLOK 
50+12,5MG MOMENTA MOMENTA R$0,71 R$511,20 

43 720 CAP DOSS 1000UI BIOLAB BIOLAB R$1,00 R$720,00 

44 420 CAP 
DUOMO HP 
2+5MG EUROFARMA EUROFARMA R$2,27 R$953,40 

46 360 COMP 
FAMOTIDINA 20 
MG ACHE ACHE R$1,35 R$486,00 

48 360 COMP 
FENOFIBRATO 
200MG NOVA QUIMICA NOVA QUIMICA R$1,70 R$612,00 

50 52 COMP 
FOSAMAX D 
5600UI 70 MG SUPERA SUPERA R$31,77 R$1.652,04 

51 48 FRASC 

FRESH TEARS 
0,5% FRASCO 
C/ 10 ML ALLERGAN ALLERGAN R$35,00 R$1.680,00 

55 720 COMP 
GLIFAGE XR 750 
MG MERK MERK R$0,85 R$612,00 

58 720 COMP HIDRION 40 MG GROSS GROSS R$0,85 R$612,00 

65 728 COMP 
JANUMET 
50/850 MG MSD MSD R$3,66 R$2.664,48 

68 12 FR 

LACRIFILM 
5MG/ML 
FRASCO C/15 
ML GENON GENOS R$23,70 R$284,40 

69 360 CAP 
LASILACTONA 
100+20 MG SANOFI SANOFI R$1,80 R$648,00 
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70 12 FRASC 

LUMIGAN RC 
0,01% FRASCO 
C/3 ML ALLERGAN ALLERGAN R$97,73 R$1.172,76 

71 360 CAP 
LIPANON 250 
MG HIPERA HIPERA R$2,51 R$903,60 

72 1.440,00 CAP LYRICA 75MG PFIZER PFIZER R$4,45 R$6.408,00 

75 360 COMP MICARDIS 80MG BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$5,04 R$1.814,40 

76 360 COMP 
MICARDIS ANLO 
40/5MG BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$2,73 R$982,80 

78 720 COMP 
MONOCORDIL 
20MG BALDACCI BALDACCI R$0,43 R$309,60 

80 360 COMP NAPRIX 10MG LIBBS LIBBS R$1,63 R$586,80 

82 336 COMP 
NATIFA PRO 
1MG+0,5MG LIBBS LIBBS R$2,12 R$712,32 

83 360 COMP NEBILET 5MG BIOLAB BIOLAB R$2,23 R$802,80 

86 1.008,00 CAP 
ORLISTRATE 
120 MG PD PD R$1,25 R$1.260,00 

89 720 COMP PLAQ 75MG EUROFARMA EUROFARMA R$1,35 R$972,00 

90 360 COMP 
PLENANCE 
10MG LIBBS LIBBS R$1,25 R$450,00 

91 3.600,00 COMP 
PRADAXA 110 
MG BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$4,35 R$15.660,00 

92 2.880,00 CAP 
PRADAXA 
150MG BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$4,35 R$12.528,00 

93 720 COMP 
PRESS PLUS 
5/20 MG BIOLAB BIOLAB R$2,50 R$1.800,00 

94 420 COMP 
PRESS PLUSS 
5/10MG BILAB BIOLAB R$2,40 R$1.008,00 

95 420 COMP 
PROSSO 
250MG+2,5MCG MOMENTA MOMENTA R$2,86 R$1.201,20 

96 720 SA REGULARE 5G MOMENTA MOMENTA R$5,60 R$4.032,00 

97 360 COMP RESOLOR 2MG JASSEN JASSEN R$8,70 R$3.132,00 

99 52 COMP 
RISEDROSS 
35MG EMS EMS R$12,00 R$624,00 

103 360 COMP 
SELOZOK 
100MG ASTRA ASTRA R$2,70 R$972,00 

104 360 COMP SELOZOK 50MG ASTRA ASTRA R$1,61 R$579,60 

105 12 FRASC 

SERETIDE 
25+125 NCG 
SPRAY FRASCO 
C/ 120 DOSES GSK GSK R$119,00 R$1.428,00 
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106 12 FR 

SERETIDE 
SPRAY 
25MCG+250MCG 
FRASCO COM 
120 DOSES. GSK GSK R$195,00 R$2.340,00 

107 1.536,00 COMP 
SOMALGIN 100 
MG EMS EMS R$0,53 R$814,08 

108 384 COMP 
SOMALGIN 
CARDIO 81 MG EMS EMS R$0,34 R$130,56 

109 360 COMP 
STANGLIT 45 
MG LIBBS LIBBS R$4,87 R$1.753,20 

110 720 COMP 
STAVIGILE 100 
MG LIBBS LIBBS R$3,49 R$2.512,80 

111 12 FRASC 

STRIVERD 
RESPIMAT 
2,5MCG/PUFF 
CX C/ 01 
FRASCO C/4ML 
+ 01 INALADOR 
TIPO RESPIMAT BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$125,50 R$1.506,00 

112 1.800,00 COMP 
SUSTRATE 
10MG FARMOQUIMICA FARMOQUIMICA R$0,48 R$864,00 

113 720 COMP 
TEGRETOL 
200MG NOVARTIS NOVARTIS R$1,00 R$720,00 

114 720 COMP 

TEGRETOL CR 
200MG COMP 
LIBERAÇAO 
PROLONGADA NOVARTIS NOVARTIS R$0,95 R$684,00 

118 4 AMPOL 

TOXINA 
BOTULINICA 
TIPO A 500 UI 
(DYSPORT) IPSEN IPSEN R$4.000,00 R$16.000,00 

120 24 FR 

TRAVATAN 
0,04% MG/ML 
FRASCO C/ 
2,5ml NOVARTIS NOVARTIS R$115,00 R$2.760,00 

121 360 COMP TRAYENTA 5 MG BEOEHRINGRE BEOEHRINGRE R$6,65 R$2.394,00 

122 72 FR 

TRILEPTAL 60 
MG/ML FRASCO 
C/ 100ML NOVARTIS NOVARTIS R$55,50 R$3.996,00 

124 360 COMP VAST 10MG EUROFARMA EUROFARMA R$1,90 R$684,00 

125 1.080,00 COMP 
VASTAREL MR 
35MG SERVIER SERVIER R$2,08 R$2.246,40 

126 2.340,00 COMP 
VENOVAZ 
450+50 MG EXELTIS EXELTIS R$2,07 R$4.843,80 

129 720 COMP 
VERAPAMIL 80 
MG BIOSINTETICA BIOSINTETICA R$0,40 R$288,00 
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133 1.092,00 COMP XARELTO 20MG BAYER BAYER R$8,47 R$9.249,24 

135 12 FRASC 

ZYPRED 
0,3+1MG 
FRASCO C/ 3ML ALLERGAN ALLERGAN R$30,45 R$365,40 

136 720 COMP 
TOPIRAMATO 
100MG EUROFARMA EUROFARMA R$1,10 R$792,00 

Total R$ 145.498,94(cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e 

oito reais e noventa e quatro centavos) 

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) 

meses, contado da data da assinatura. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a 

adquirir exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula II, 

podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, desde que permitidos em lei, sem que 

desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, 

conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMUSA. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, 

salvo após autorização expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das 

determinações do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia, 

consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento 

acima mencionado, e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1.  -se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições 

públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 

contratação de compras públicas e de prestação de serviços.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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2. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à 

Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no 

momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o 

valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. Vale salientar que esse 

procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a 

Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. 

3. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade 

do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência 

conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma 

estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde 

pública no Município de Presidente Médici. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 

ENTREGA 

Local/ Horários: 

1. Os produtos deverão ser entregues para as devidas providências, no Almoxarifado 

da SEMUSA, sito a Rua Otavio Rodrigues Matos – Fundo Hospital Municipal, CEP: 

76.916-000 Fone: (69) 3471 1747, Presidente Médici/RO, de Segunda a Sexta-Feira 

em horário 07h30min ás 13h30min. 

Prazos/cronogramas: 

1. A entrega deverá ocorrer conforme solicitação AMOXARIFADO 

CENTRAL/SEMUSA com definição da quantidade, no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após emissão da Nota de Empenho. 

2. A urgência na entrega se dá face às dificuldades de estoque frente à 

imprevisibilidade do materiais/insumos a serem utilizados em caráter emergencial, ou 

seja, devido ao prazo estipulado em juízo para cumprimento da determinação judicial e 

ao caso x fármaco x doença x tratamento a ser atendido. Sendo que a sua não 

entrega injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no 

direito da Administração convidar o segundo colocado no registro. 

3. Deverá o contratado comunicar por escrito e oficialmente a Secretaria Municipal de 

Saúde, através da Comissão de Recebimentos, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

Critérios de aceitabilidade da entrega: 
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1. Fica terminantemente vedado a contratada entregar produtos fora dos padrões 

especificados, reservando-se ao Município de Presidente Médici/RO o direito de 

recusar qualquer item que apresente tais características; 

2. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os 

produtos, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente 

com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo 

inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser 

encaminhada a Secretária Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a 

possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas 

cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação; 

Do recebimento: 

1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, para posterior verificação da conformidade do objeto que 

procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do 

departamento de interesse, devidamente designado e com conhecimento técnico na 

respectiva área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” será procedido na 

seguinte forma: 

 a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O 

recebimento supra-referidos dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando 

da sua entrega; 

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de 

observação, que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo caso devidamente 

justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e conseqüente 

aceitação; 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual; 

2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os produtos foram entregues 

de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, 

após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e 

suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 

3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o 

que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou 
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distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o 

disposto neste instrumento e seus anexos; 

4. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais da mesma 

marca do fabricante e com selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, 

lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação da luz, poeira e 

umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da 

entrega, sob condições que envolvam; 

A - Os itens/produtos deverão ser entregues com prazo de validade equivalente e/ou 

não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de 

entrega dos mesmos; 

B - Caso o fornecedor apresente algum item/produto com validade inferir ao estipulado 

nos subitens anteriores, deverá ser solicitado por correspondência, com firma 

reconhecida em cartório e assim ser motivo de análise e deliberação do gestor, 

motivadamente via manifestação/solicitação da Unidade solicitante, informando que 

não trará prejuízos ao erário quanto ao recebimento e consumo dos mesmos 

embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou 

aéreos; 

5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim 

de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e 

aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade. 

6. Os produtos deverão ser entregue de acordo com as especificações técnicas e 

demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os produtos fora das 

especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado 

e aceito por esta Secretaria 

7. Não serão aceitos material que tenham sido objeto de quaisquer processos de 

manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora 

das embalagens originais de seus fabricantes.  

8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendam as 

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 

em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos produtos não 

aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma 

receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado 

da SEMUSA no endereço correspondente ao item 6.2 conforme consta no termo de 

referencia. 
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9. Validade do item/produto: Os produtos devem ser entregues com seus respectivos 

lotes e data de validade, de acordo com os quantitativos no ato da entrega:   

10. Os produtos deverão estar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei 6360/76 e 

de seu regimento; 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 

e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requisitante, a seu 

critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da 

parte que considerar indevida. 

3. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 

a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – 

DCB (Lei 9.787 de 10.02.1999); 

b) Lote e validade dos itens/produtos; 

c) Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho; 

d) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho; 

e) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta 

Bancária. 

4. A Nota Fiscal/Fatura deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto 

a liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), e Certidão Negativa Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão 

Negativa Débitos Trabalhistas, conforme determina a Lei. 

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação 

orçamentária: 

ATENÇÃO BÁSICA (cumprimento de mandados judiciais) 

Programa: 2156 – Cumprimento de Mandados Judiciais 

Elemento de despesa: 33.90.30 

Redução: 301 

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020. 
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2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega 

produto durante a vigência desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que 

precedeu á presente Ata, a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, 

onde constar as irregularidades. 

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das 

condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e 

trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação 

objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua 

proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e 

todas as despesas incidentes sobre a execução, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação 

decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do 

Edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem 

eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 

8.666/93. 

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei Nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, bem como, as normas previstas no Termo de Referência e seus 

anexos, são obrigações da CONTRATADA; 

11.2. Entregar todos os produtos constantes na Nota de Empenho em até 05 (cinco) 

dias consecutivos, a contar da data o recebimento da nota de empenho; 
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11.3. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações e quantidades contidas no 

Termo de Referência; 

11.4. Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de 

Referência; 

11.5. Se responsabilizar por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto for 

constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da entrega do objeto; 

11.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

previstos em Lei; 

11.7. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, 

sobre tudo qualquer dificuldade encontrada. 

11.8. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que 

venham a incidir sobre a aquisição, objeto deste Termo de Referência. 

11.9. Responsabilizar-se por todos os transportes dos materiais em caso de 

necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir; 

11.10. A CONTRATADA será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar com 

todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em 

decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à 

boa realização do objeto da contratação; 

11.11. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância 

Sanitária demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, 

inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado; 

11.12. Ocorrendo a entrega de produtos fora do prazo de validade estipulado neste 

pedido, o fornecedor será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem 

qualquer ônus para o contratante; 

11.13. Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante; 

11.14. Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar o número do Processo, o 

nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde 

será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento; 

Em favor do Órgão solicitante. 

CLÁUSULA XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através 

de representantes designados pela Secretaria (Comissão de Recebimento e Comissão 

de Certificação); 

2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos no edital; 

3. Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência; 

4. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis 

5. Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do 

presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis. 

6. A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da Contratada. 

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES 
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1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 

sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 

civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 

10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos 

termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução 

Administrativa 31/TCERO-2006.  

CLÁUSULA XX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 1993, e em especial:  

 I- unilateralmente pela Administração quando: 

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços;  

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de 

registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem 

de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela 

Administração;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar 

compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas 

ou condições;  

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do 

registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao 

registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços; e 

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente 

justificado;  

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito 

aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições 

da Ata de Registro de Preços.  

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, 

devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:  

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos 

respectivos; e;  

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e 

afixado no local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o 

registro na data de publicação na imprensa oficial.  

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 15 de 16 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste 

artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais. 

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XXI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

CLÁUSULA XXII - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 

legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 

8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma 

aprovado. 

CLÁUSULA XXIII – DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

CLÁUSULA XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, a proposta da 

empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do 

Processo 1-561/SEMUSA/2020. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO, pela autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

 

Presidente Médici/RO, 15 de junho de 2020. 

___________________________            

Edilson Ferreira de Alencar                                   
Prefeito 
 

___________________________ 

GLOBO COMERCIAL LTDA  
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CNPJ: 05.320.802/0001-00 

___________________________ 

SECRET. MUN. DE SAÚDE 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-561/SEMUSA/2020 
VALIDA ATÉ: 14 DE JUNHO  DE 2021 

 
Aos 15(quinze)dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Município de 

Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. 

São João Batista, 1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo 

qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA 

ELETRÔNICA nº 029/CPL/2020, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da 

homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson Ferreira 

de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa 

para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital 

de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do 

Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de 

Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de 

Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 

25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º 

da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 

este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 
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1. Formação de Registro de Preço de materiais de consumo (Medicamentos Gerais) 

com a finalidade de atender especificamente Mandatos judiciais, conforme as 

necessidades e demandas da Farmácia Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici 

Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe 

facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
Razão Social: JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
Fantasia: DROGALU         CNPJ: 31.600.475/0001-42 
Endereço: AL CAMARA FILHO    Número: 2065   Bairro: PARQUE OESTE INDUSTRIAL 
Cidade: Goiânia – GO      CEP: 74375-150 
Celular: (62) 98587-3134       E-mail: jmdepaulavendas@hotmail.com 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 
Total 

Lance 

1 25,00 CX 
AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA ULTRAFINA 6MM CX 

C/100 UND 

NOVO 
NORDISK 

CONFORME 
EDITAL 

R$ 
92,00 

R$ 
2.300,00 

11 1.440,00 COMP BACLOFEN 10 MG TEUTO 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,33 
R$ 

475,20 

14 560,00 COMP 
BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 
75MG COMPRIMIDO REVESTIDO 

NOVA 
QUIMICA 

CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,48 
R$ 

268,80 

38 420,00 COMP DIOVAN HCT 320/12,5MG NOVARTIS 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 3,54 
R$ 

1.486,80 

39 1.500,00 UND 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM 
COM EXTENSÃO DE 80 CM E 
PRESERVATIVOMASCULINO 

MEDSONDA 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 1,80 
R$ 

2.700,00 

42 720,00 COMP DIVELOL 25MG BALDACCI 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,94 
R$ 

676,80 

54 360,00 COMP GINKGO BILOBA 80 MG CIMED 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,51 
R$ 

183,60 

56 720,00 COMP GLIMEPIRIDA 4 MG GERMED 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,24 
R$ 

172,80 

66 1.456,00 COMP JANUMET 50/1000MG MERCK 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 3,86 
R$ 

5.620,16 

77 360,00 COMP MIOCARDIL 30MG VITMEDIC 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,34 
R$ 

122,40 

87 720,00 COMP PANTOPRAZOL 40MG BIOSINTETICA 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,22 
R$ 

158,40 

88 360,00 COMP PIEMONTE 5MG EUROFARMA 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 1,54 
R$ 

554,40 

100 720,00 COMP ROSUVASTATINA 10MG 
NOVA 
QUIMICA 

CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,48 
R$ 

345,60 

101 360,00 COMP ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG AUROBINDO 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,85 
R$ 

306,00 
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115 360,00 COMP TIBOLONA 2,5 MG EMS 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,70 
R$ 

252,00 

123 360,00 COMP VARTAZ 160MG EUROFARMA 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 1,29 
R$ 

464,40 

127 720,00 CAP VELIJA 60MG LIBBS 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 3,20 
R$ 

2.304,00 

128 720,00 CAP VENULA 200MG (HIDROSMINA) BIOLAB 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 0,95 
R$ 

684,00 

139 360,00 COMP CALCITRIOL 0,25MCG GERMED 
CONFORME 
EDITAL 

R$ 2,32 
R$ 

835,20 

Total R$ 19.910,56 (Dezenove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) 

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) 

meses, contado da data da assinatura. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a 

adquirir exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula II, 

podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, desde que permitidos em lei, sem que 

desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, 

conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMUSA. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, 

salvo após autorização expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das 

determinações do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia, 

consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento 

acima mencionado, e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1.  -se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições 

públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 

contratação de compras públicas e de prestação de serviços.  

2. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à 

Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no 

momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o 

valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. Vale salientar que esse 

procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a 

Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. 

3. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade 

do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência 

conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma 

estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde 

pública no Município de Presidente Médici. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 

ENTREGA 

Local/ Horários: 

1. Os produtos deverão ser entregues para as devidas providências, no Almoxarifado 

da SEMUSA, sito a Rua Otavio Rodrigues Matos – Fundo Hospital Municipal, CEP: 

76.916-000 Fone: (69) 3471 1747, Presidente Médici/RO, de Segunda a Sexta-Feira 

em horário 07h30min ás 13h30min. 

Prazos/cronogramas: 

1. A entrega deverá ocorrer conforme solicitação AMOXARIFADO 

CENTRAL/SEMUSA com definição da quantidade, no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, após emissão da Nota de Empenho. 

2. A urgência na entrega se dá face às dificuldades de estoque frente à 

imprevisibilidade do materiais/insumos a serem utilizados em caráter emergencial, ou 

seja, devido ao prazo estipulado em juízo para cumprimento da determinação judicial e 

ao caso x fármaco x doença x tratamento a ser atendido. Sendo que a sua não 

entrega injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no 

direito da Administração convidar o segundo colocado no registro. 

3. Deverá o contratado comunicar por escrito e oficialmente a Secretaria Municipal de 

Saúde, através da Comissão de Recebimentos, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

Critérios de aceitabilidade da entrega: 
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1. Fica terminantemente vedado a contratada entregar produtos fora dos padrões 

especificados, reservando-se ao Município de Presidente Médici/RO o direito de 

recusar qualquer item que apresente tais características; 

2. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os 

produtos, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente 

com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo 

inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser 

encaminhada a Secretária Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a 

possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas 

cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação; 

Do recebimento: 

1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, para posterior verificação da conformidade do objeto que 

procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do 

departamento de interesse, devidamente designado e com conhecimento técnico na 

respectiva área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” será procedido na 

seguinte forma: 

 a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O 

recebimento supra-referidos dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando 

da sua entrega; 

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de 

observação, que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo caso devidamente 

justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e conseqüente 

aceitação; 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual; 

2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os produtos foram entregues 

de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, 

após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e 

suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 

3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o 

que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou 
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distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o 

disposto neste instrumento e seus anexos; 

4. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais da mesma 

marca do fabricante e com selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, 

lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação da luz, poeira e 

umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da 

entrega, sob condições que envolvam; 

A - Os itens/produtos deverão ser entregues com prazo de validade equivalente e/ou 

não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de 

entrega dos mesmos; 

B - Caso o fornecedor apresente algum item/produto com validade inferir ao estipulado 

nos subitens anteriores, deverá ser solicitado por correspondência, com firma 

reconhecida em cartório e assim ser motivo de análise e deliberação do gestor, 

motivadamente via manifestação/solicitação da Unidade solicitante, informando que 

não trará prejuízos ao erário quanto ao recebimento e consumo dos mesmos 

embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou 

aéreos; 

5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim 

de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e 

aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade. 

6. Os produtos deverão ser entregue de acordo com as especificações técnicas e 

demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os produtos fora das 

especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado 

e aceito por esta Secretaria 

7. Não serão aceitos material que tenham sido objeto de quaisquer processos de 

manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora 

das embalagens originais de seus fabricantes.  

8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendam as 

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 

em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos produtos não 

aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma 

receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado 

da SEMUSA no endereço correspondente ao item 6.2 conforme consta no termo de 

referencia. 
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9. Validade do item/produto: Os produtos devem ser entregues com seus respectivos 

lotes e data de validade, de acordo com os quantitativos no ato da entrega:   

10. Os produtos deverão estar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei 6360/76 e 

de seu regimento; 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 

e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão requisitante, a seu 

critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da 

parte que considerar indevida. 

3. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 

a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – 

DCB (Lei 9.787 de 10.02.1999); 

b) Lote e validade dos itens/produtos; 

c) Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho; 

d) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho; 

e) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta 

Bancária. 

4. A Nota Fiscal/Fatura deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto 

a liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), e Certidão Negativa Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão 

Negativa Débitos Trabalhistas, conforme determina a Lei. 

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação 

orçamentária: 

ATENÇÃO BÁSICA (cumprimento de mandados judiciais) 

Programa: 2156 – Cumprimento de Mandados Judiciais 

Elemento de despesa: 33.90.30 

Redução: 301 

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020. 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 8 de 13 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega 

produto durante a vigência desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que 

precedeu á presente Ata, a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, 

onde constar as irregularidades. 

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das 

condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e 

trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação 

objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua 

proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e 

todas as despesas incidentes sobre a execução, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação 

decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do 

Edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem 

eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 

8.666/93. 

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei Nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, bem como, as normas previstas no Termo de Referência e seus 

anexos, são obrigações da CONTRATADA; 

11.2. Entregar todos os produtos constantes na Nota de Empenho em até 05 (cinco) 

dias consecutivos, a contar da data o recebimento da nota de empenho; 
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11.3. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações e quantidades contidas no 

Termo de Referência; 

11.4. Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de 

Referência; 

11.5. Se responsabilizar por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto for 

constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da entrega do objeto; 

11.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

previstos em Lei; 

11.7. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, 

sobre tudo qualquer dificuldade encontrada. 

11.8. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que 

venham a incidir sobre a aquisição, objeto deste Termo de Referência. 

11.9. Responsabilizar-se por todos os transportes dos materiais em caso de 

necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir; 

11.10. A CONTRATADA será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar com 

todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em 

decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à 

boa realização do objeto da contratação; 

11.11. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância 

Sanitária demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, 

inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado; 

11.12. Ocorrendo a entrega de produtos fora do prazo de validade estipulado neste 

pedido, o fornecedor será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem 

qualquer ônus para o contratante; 

11.13. Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante; 

11.14. Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar o número do Processo, o 

nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde 

será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento; 

Em favor do Órgão solicitante. 

CLÁUSULA XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através 

de representantes designados pela Secretaria (Comissão de Recebimento e Comissão 

de Certificação); 

2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos no edital; 

3. Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência; 

4. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis 

5. Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do 

presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis. 

6. A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da Contratada. 

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES 
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1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 

sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 

civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 

10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos 

termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução 

Administrativa 31/TCERO-2006.  

CLÁUSULA XX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 1993, e em especial:  

 I- unilateralmente pela Administração quando: 

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços;  

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de 

registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem 

de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela 

Administração;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar 

compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas 

ou condições;  

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do 

registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao 

registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços; e 

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente 

justificado;  

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito 

aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições 

da Ata de Registro de Preços.  

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, 

devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:  

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos 

respectivos; e;  

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e 

afixado no local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o 

registro na data de publicação na imprensa oficial.  

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  
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 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste 

artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais. 

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XXI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 

CLÁUSULA XXII - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 

legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 

8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma 

aprovado. 

CLÁUSULA XXIII – DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

CLÁUSULA XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 029/CPL/2020, a proposta da 

empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do 

Processo 1-561/SEMUSA/2020. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO, pela autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

 

Presidente Médici/RO, 15 de junho de 2020. 

___________________________            

Edilson Ferreira de Alencar                                   
Prefeito 
___________________________ 

JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  

CNPJ: 31.600.475/0001-42  
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___________________________ 

SECRET. MUN. DE SAÚDE 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 

 

 


