ATA Nº 45 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016.
PREÂMBULO
Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Dezesseis 2016, presentes de
um lado, o CPIMMOC, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública,
com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa,
inscrito no CNPJ sob o nº19.678.109/0001-00, com sede a Rua Roberto Trompowski, nº
68, centro, na cidade de Joaçaba / SC, neste ato representado por seu Presidente Sr.
VITOR JOÃO FACCIN, Prefeito de Ouro – SC, doravante denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR e os MUNICÍPIOS de: 1 ) Catanduvas, 2) Ibicaré, 3) Ouro, 4) Treze
Tílias, 5) Vargem Bonita, doravante designado ÓRGÃO PARTICIPANTE,
RESOLVEM: Registrar os Preços dos Medicamentos e Correlatos, conforme Relação
Anexa, parte integrante desta ATA, ofertados pela Empresa: ANDRÔMEDA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado,
situada à AV. NEREU RAMOS, 1675D, SALA 01, CENTRO, na cidade de CHAPECÓ,
SC,, inscrita no CNPJ sob o nº 13.568.558/0001-10, neste Ato representada pelo Sr.
VIICIUS ROLIM DE MOURA, doravante denominado FORNECEDOR, decorrente
do Processo Licitatório nº 003/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços nº
003/2016, homologado pela Autoridade competente, sujeitando as Partes às
determinações da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei nº 10.520, de
17 julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e dos Decretos nº 3.555,
de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 de
agosto de 2002 e publicado no D.O.U. de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de setembro
de 2001, 3.784, de 06 de abril de 2001, publicado no D.O.U. de 09 de abril de 2001 e das
demais normas legais aplicáveis e, consoante as seguintes cláusulas e condições.
FORNECEDOR (ES):
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
15
E-MAIL:
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF:
RG:

ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
AV. NEREU RAMOS, 1675D, SALA 01,
CENTRO, CHAPECÓ, SC, CEP: 89801-973
13.568.558/0001-10
FONE: (49) 3322 6492
contato@andromeda.net.br
VIICIUS ROLIM DE MOURA
012.999.330-17
5116710

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Os preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s)
FORNECEDOR(ES) no Processo de Licitação, correspondem à expectativa de aquisição
dos seguintes itens: EM ANEXO

ITEM

Qde

Un.

ESPECIFICAÇÃO

Marca

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL
R$

(OU RELAÇAO DE MEDICAMENTOS ANEXO À ATA)
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
2.1 – A vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados da data
da assinatura, conforme legislação pertinente.
2.2 - A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por
servidor ou Comissão Especial designada, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados.
2.3 - O órgão participante designará responsável para o acompanhamento e fiscalização
da execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1 - Os itens, objeto desta Ata de Registro de Preços, deverão ser entregues em
conformidade com as especificações da cláusula primeira – do objeto – deste instrumento.
3.2 - Havendo a necessidade dos objetos, o órgão requisitante emitirá a Autorização
de Fornecimento e a respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão
encaminhadas ao FORNECEDOR.
3.3 – O FORNECEDOR deverá proceder à entrega dos Medicamentos e Correlatos em
até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Autorização e a respectiva Nota de
Empenho de Despesa, nos locais indicados pelo setor requisitante, sem custos adicionais.
3.4 - O produto deverá atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos para o Objeto,
em conformidade com as normas e a legislação que regem este tipo de comércio, sendo
que, as parcelas do produto consideradas inadequadas serão devolvidas, e o pagamento
da parcela correspondente ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo
prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem prejuízo na
aplicação das penalidades pelo atraso inicial.
3.5 - Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar-se: com inferior
qualidade, fora das especificações exigidas, deteriorações, com embalagens defeituosas e
perfuradas, e especificações e marcas diferentes do exigido e ofertado.
3.5.1 - Para testar se os produtos são adequados, além das verificações acima, durante o
recebimento provisório, sob o risco de devolução nos prazos previstos neste edital de
licitação, conforme prevê o próprio código de defesa do consumidor, e sem prejuízo nas
penalidades contratuais e rescisão, poderão ainda ser realizados testes pelo método de
amostragem, ficando sujeito ainda à análise por laboratório oficial, com custas à conta do
Fornecedor, ou debitadas da remuneração da mesma, caso constatar-se inadequações
técnicas do produto em análise.
3.5.2 - Essas análises poderão ser frequentes, desde que houver suspeita de defeitos,
acarretando a devolução de todo o lote adquirido, sem prejuízo nas penalidades previstas
neste edital e minuta de contrato.
3.6 - Na forma do Código de Defesa do Consumidor, o Órgão Gerenciador e/ou o
Município contratante adotará as regras previstas quanto aos produtos que poderão se
sujeitar á devolução ou reposição, conforme abaixo:

3.6.1 - No caso de insatisfação quanto á qualidade do produto, o Município tem prazo de
07 (sete) dias úteis, do seu recebimento, para sua devolução.
3.6.2 - No caso de bens de consumo, sendo constatado qualquer defeito de fabricação ou
Inadequação, em relação ao exigido no edital, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento,
o Órgão Gerenciados e/ou o Município contratante poderá devolvê-lo para reposição
dentro do prazo estabelecido.
3.6.3 - No caso de bens duráveis ou permanentes, sendo constatado qualquer defeito de
Fabricação, ou inadequação em relação ao exigido no edital, no prazo de 90 (noventa)
dias do seu recebimento, o Órgão Gerenciador e/ou o Município poderá devolvê-lo para
a reposição no prazo devido.
3.7 - Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as normas e legislação
pertinentes para cada um e apresentar as características originais do fabricante. Não serão
aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer
alteração em suas características originais.
3.8 - O proponente vencedor deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias,
buscando o fiel cumprimento dos pedidos efetuados e ainda, obedecer ao objeto do
presente edital e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de
qualidade, continuidade e regularidade.
3.9 - O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela proponente
vencedora, vedada, portanto, a sublocação do mesmo.
3.10 - Os Medicamentos e Correlatos deverão ser entregues sempre em horário comercial
do Órgão Requisitante.
3.11 - Nos termos da legislação, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços
proveniente deste processo, poderá ser utilizada por qualquer órgão integrante do
CPIMMOC que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia anuência
do CPIMMOC, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com
o disposto no § 4º do art. 21 do mesmo diploma legal.
3.12 - Caberá ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, verificar junto ao
FORNECEDOR a capacidade de fornecimento dos produtos solicitados pelo órgão ou
entidade aderente.
3.13 - Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas neste
instrumento, optar pela aceitação do fornecimento dos produtos ao órgão ou entidade
aderente até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados, desde que
este fornecimento não venha a prejudicar as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador.
3.14 - Fica estabelecido como limite às adesões por órgãos não participantes do registro
de preços o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA
REVISÃO.
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega e certificação
dos serviços, importando os valores conforme a proposta apresentada, por itens
fornecidos e na quantidade efetivamente entregue, mediante apresentação de Documento
Fiscal, devidamente certificado pelo órgão competente recebedor do objeto licitado, e
após a liquidação da despesa e aceite do objeto contratado.
4.1.1 - A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:
MUNICÍPIO DE ................................, Rua ............................, cidade de
............................, CNPJ/MF nº ................................., informando ainda o Nº do Processo
Licitatório e Nº do Pregão a que se refere, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos

documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho
e do processo licitatório.
4.1.2 - Os órgãos participantes informarão os dados necessários à emissão da Nota Fiscal
ou de outro documento fiscal correlato.
4.2 - Os valores financeiros para o pagamento do Objeto desta Licitação, serão
provenientes de recursos de repasse de programas governamentais, e de recursos próprios
do Município.
4.3 - O pagamento, nos termos acima, será efetuado, exclusivamente, em conta corrente
do FORNECEDOR, informada nos termos do Edital.
4.4 - As eventuais despesas relativas aos pagamentos correrão à conta do
FORNECEDOR.
4.5 - Os Preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata.
4.6 - O órgão gerenciador fará, periodicamente, levantamento dos preços praticados no
mercado visando aferir se os preços registrados apresentam-se vantajosos.
4.7 - Os preços poderão serão revisados quando houver alteração dos valores,
devidamente comprovada, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93
e alterações, mediante requerimento devidamente instruído, a ser formalizado pelo
FORNECEDOR.
4.7.1 - Mesmo comprovada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de
Registro de Preços e promover outro processo licitatório.
4.8 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
4.9 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.9.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.9.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
4.10 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.10.1 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - O Órgão Gerenciador e os órgãos participantes consignarão, inclusive no próximo
exercício, em seus orçamentos, os recursos necessários ao atendimento das eventuais
aquisições.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
6.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

6.1.1 - Executar o objeto de acordo com o disposto na cláusula terceira (Da Forma de
Execução) da presente Ata.
6.1.2 - Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos itens registrados, nos termos
da proposta ofertada e homologada pelo Município.
6.1.3 - Cumprir as garantias oferecidas na proposta ofertada e homologada pelo
CPIMMOC.
6.1.4 - Manter, durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação previstas neste
Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
6.1.5 - Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do
contrato oriundo do presente processo.
6.1.6 - Fornecer produtos originais.
6.1.7 - Não se valer da Ata ser celebrada para assumir obrigações perante terceiros, dandoa como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do bem
a ser adquirido, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do
Município;
6.1.8 - Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
6.1.9 - Comunicar ao Município, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de
acidentes verificada no curso da execução contratual.
6.1.10 - Cumprir com todas as disposições editalícias, contratuais, especialmente quanto
ao item 11 deste edital.
6.1.11 - Exigir dos órgãos requisitantes, a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de
Despesa para a efetiva liberação dos materiais solicitados.
6.2 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS
PARTICIPANTES:
6.2.1 - Tomar todas as providências necessárias à execução e à fiscalização do objeto;
6.2.2 - Efetuar o pagamento ajustado à Detentora, de acordo com a Cláusula Quarta do
presente Instrumento;
6.2.3 - Providenciar a publicação resumida da presente Ata até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura;
6.2.4 - Dar as condições necessárias à regular execução da Ata de Registro de Preços e o
Contrato dela decorrente;
6.2.5 - Promover, o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata de Registro de
Preços e do Contrato dela decorrente, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro próprio, eventuais falhas detectadas e comunicando as ocorrências
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;
6.2.6 - Emitir, através do setor municipal competente, Nota de Empenho e Autorização
de Fornecimento para a entrega dos itens objeto da presente Licitação.
6.2.7 - Convocar o FORNECEDOR via fax, e-mail ou telefone, para a retirada da
Solicitação e da respectiva Nota de Empenho.
6.2.8 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO:
7.1 – Ao FORNECEDOR, pelo não cumprimento com as obrigações assumidas, através
desta contratação, ou através do processo licitatório, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes
penalidades:

7.1.1- Advertência.
7.1.2 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta.
7.1.3 - – Suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo período de 2 (dois) anos.
7.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.2 - Havendo necessidade de aplicações de sanções ao FORNECEDOR, estas serão
precedidas de competente processo administrativo, ao qual lhe será assegurado o
contraditório e à ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1 - O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:
a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) - Sofrer sanção prevista nos inciso III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
8.1.1 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d”
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
8.2 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do
fornecedor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - O sistema de registro de preços deste Município tem como objetivo manter na
entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as
contrações junto as DETENTORA(S) desta Ata.
9.2 - A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a adquirir os
produtos objeto desta Ata, sendo facultada a realização de licitação específica para a
contratação total ou parcial do objeto, hipóteses em que, em igualdade de condições, ao
FORNECEDOR do registro terá sempre preferência.
9.3 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
município consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.
9.3.1 – Os Municípios consorciados que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata, deverão consultar o Órgão Gerenciador, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
9.3.2 – Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
9.3.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder, por
Órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens, conforme estimativa total de consumo
do Item, prevista no Anexo II deste Edital.
9.3.4 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata, não poderão exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo do item registrado na Ata de Registro de Preços para os
órgãos participantes, independente do número de órgãos que aderirem.

9.5 - Para fins deste registro de preços aplicar-se-á o disposto na Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Resolução
CPIMMOC nº 001/2015 e Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
9.6 - A declaração de nulidade deste instrumento opera retroativamente impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
9.7 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais
legislação vigente, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do
direito.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da cidade de JOAÇABA (SC), para dirimir questões oriundas
deste instrumento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa ser mais
favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas,
em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.
Joaçaba, 10 de Agosto de 2016.

_____________________________
Vitor João Faccin
Presidente do Consórcio

_____________________________
ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contratado / Detentor da Ata

_____________________________
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Pregoeiro

Testemunhas

_____________________
Marize Coletti
Diretora Executiva

_______________________
Andréia Fleck da Silva
Assistente Administrativa

