
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N(140/2018
PREGÃO PRESENCIAL N" 0018/2018

PROCESSO N° 0035/2018

INTLRLSSADO: P R I - I - T - I T U R A M U N I C I P A L , DL AMLRICO BRASILILNSL - 43.976.166.0001/50
• •f -J-v

A°s yMJLLJjUíl9IÍ&''as do mês de___^T)cC^.. do ano de 2018. na cidade de Américo Brasiliense.
LsUido de São Paulo, sito na Av. Liigcnio Voltarei. nkl 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense.
representado pelo Prefeito Dírecu Brás Pano. e a empresa FRAGNAR1 DISTRIBUIDORA DL
MLDICAMLNTOS I..TDA. CNPJ: 14.271,474/0001-82 por seu representante legai. Luciano Rodrigues
Roseiro Fráguas, portador do RG: 26.367.554-3 e CPF: 285.260.378-03 acordam proceder, nos termos
dos Decretos Munic ipa i s n° 016/2009 e 001/201 l e do edital de Pregào presencial n° 0018/2018. bem
como das Leis n° 8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados.
com seus respectivos preços uni tár ios , observadas as seguintes c láusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB.ÍETO

C o n s t i t u i objeío da presente Ata de Registro de Preços:
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Nosso Código / Descrição das Mercadorias

01 92693 - ATENOLOL + CLORTALIDONA 1 00/25 MG -
CAIXA COM 30 CP

0193012 - CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME
DERMATOLÓGICO - BISNAGA 30 G

5010053 - CLORTALIDONA 25 MG - CAIXA COM 60 CP

5010058 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15/90 MG - CAIXA
COM 60 CP

5010083 - DULOXETINA 30 MG - CAIXA COM 30 CP

5010168 -MIDAZOLAM 15 MG - CAIXA COM 30 CP

501 01 86 - ORLISTATE 1 20 MG - CAIXA COM 84 CP

501 01 98 - PREGABALINA 75 MG - CAIXA COM 28 CP

01 92029 - SIBUTRAMINA 1 5MG C/30

5010215 - SINVASTATINA 20 MG - CAIXA COM 30 CP

5010216 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G - CAIXA COM
30 SACHES

VI. Unitário

R$10,48

R$ 3,90

R$11,50

R$ 10,57

R$40,00

R$ 34,60

RS 122,50

R$ 22,78

R$ 16,09

R$2,10

R$47,79

Preço Total

R$419,20

R$78,00

R$230,00

R$528,50

R$2.400,00

R$ 1.038,00

R$ 24.500,00

R$6.834,00

R$321,80

R$420,00

R$2.867,40

Marca

MEDLEY

MEDLEY

E MS

CIFARMA

NOVAQUIMICA

MEDLEY

GERMED

MEDLEY

EUROFARMA

SANDOZ

NOVAQUIMICA

Valor total da Ata: RS 39.636.90 (Trinta e nove mil . seiscentos c t r inta c seis reais e novenla centavos).

ida Euyemo voltarei, 2 D Américo Brasilions
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA F, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁMOS

1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente,
conforme a seguinte classificação: Ncha: 1757 Nature/a:3.3.90.32.00 - Material. Bem ou Serviço de
Distr ibuição Ciraíuiui . Unidade; 02.09.01 - Cil-STÃO DOS SKRVIÇOS DK S AUDI-:, Funcional: 0017 -
GKSTÂO DOS SKRVIÇOS DIí SAUDH.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA
DO ORJETO DA LICITAÇÃO

1. A contratada deverá entregar o(s) produto(s) requisiíado(s), no quantitativo definido na ocasião, em
carátcr de emergência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados a partir do primeiro dia
út i l subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.

l . i Quando o prazo do subitem acima não puder ser cumprido, a empresa deverá ser enviar justificativa
para o emai l farmácia.hospital^/ americobrasiliense.sp.gov.br com antecedência para evitar atrasos no
cumprimento das ações.

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Hospital Municipal Dr. José Nigro Neto. no
horário das 07h às 16h, na Av. Tereza Marsill i . n° 3 1 1 - Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense,
correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a. 1) na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua com p lamentação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b. 1) na hipótese de complementação, á contratada deverá fazc-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
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3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva
de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de depósito em conta
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Diretor do departamento
competente.

2 - As notas fiscais/ta tu rãs que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

CLAUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES

Sem prejuí/o das sanções previstas no artigo 7° da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n°
8.666/93, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

1 - Pela recusa in jus t i f i cada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de
reccbc-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

2.1 - Atraso até 30 (tr inta) dias. mul ta de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso.
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

2.2 A partir do 3 Io (trigésimo primeiro) dia cntcnde-se como inexecução total da obrigação:

3 - Pela incxecucão total, mul ta de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste;

4 - Aplicadas as mul tas , a Administração descontará do primeiro pagamento que fi/er à contratada, após
a sua imposição:

5 - As multas previstas não tem carátcr compensatório. porém moratório e consequentemente o
pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuí/os que seu
ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

l . Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla e completa fiscalização do ajuste.
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2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco.

3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato/ata,
correrão por conta da CONTRATADA.

4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo
fiscal do contrato/ata, livres das causas de sua rejeição.

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato/ata, por parte da Prefeitura, poderá ser
alterada e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e
posterior comunicação à CONTRATADA.

6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Tatiana Cristina de Arruda Camargo, RG n°
33.613.630-4, CPF n° 331.047.968-40, Farmacêutica, Matrícula n° 1943, para fiscalização da ata, bem
como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante
da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato/ata, em observância ao disposto
no inc. I I I , art. 58 e art. 67 da Lei n.° 8666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 •- O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos,
quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total.

2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de
Fornecimento".

3 O Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mín ima tio
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.1 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I! - Termo de Referencia são estimativos e
representam cis previsões do Departamento Munic ipa l de Saúde para as compras durante o período de 12
(doze) meses.

4 - Caso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nus mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fixcrem nas compras, em até 25% (vinte e cinco por cento).

- A ^ : . . . . ':; . - . - . , . • , ; , - . - . . : . ; 1 ; - o i L s r a j . s.£ Aivi^neo Braãiiionsc - 3P - Fone ( ' j e} ̂ 93-9600 4
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5 - A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de
condições,

6 - (.) produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder à?> especificações da Ala de
Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no pra/o máximo de 02 (dois)
dias úteis.

7 - Const i tuem motivos para o cancelamento da Ala de Registro de Preços as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n,° 8.666. de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto
M u n i c i p a l n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009.

8 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justiflcadamente. ser objeto de rcequilibrio
económico - financeiro, para menos ou para mais.

8.1 - O preço a ser pago a detentora da ala será o vigente na data da Ordem de Fornecimento,
independente da data da entrega do material.

9 Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o l i c i t an ie
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando
manter o mesmo objeto cotado na qual idade e especificações indicadas na proposta, em vir tude da
redução dos preços de mercado.

10 - O licilante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequi l íbr io económico -
financeiro.

l 0.1 A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matcrias-primas. serviços e outros insumos. de transporte de
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do
compromisso:

10.2 -- Reconhecendo o desequil íbrio económico - financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item:

10.3 - A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item. bem como se u t i l i z a r de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os
praticados no mercado.

l ! - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como
a Aia da Sessão do Pregão.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que. após l ida e aprovada, será assinada
pelas parles.
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CONTRATANTE

Dirceu Brás Pano

Prefeito Municipal

CONTRATADA

Luciano Rodrigues Roseiro Fráguas

FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 0018/2018

PROCESSO N° 0035/2018

CONTRATANTE: P R E F E I T U R A DO M U N I C Í P I O DE AMÉRICO BRAS1LÍENSE
CONTRATADO: F R A G N A R l DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ATA N° {DE ORIGEM): *-jQ /2018.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O
CUMPRIMENTO DE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS.
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse.
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n° 709. de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de conlato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Américo Brasiliense, 31 de TOCU0 de 2018.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili

Cargo: Diretorade Saúde Médica

CPF: I68.98I.658-95/RG: 23.257.903-9

Data de Nascimento: 08/10/1972

Endereço residencial completo: Rua Benedito Storani - n° 860 - Vila Cerqueira - Américo Brasiliense -
SP-CEP: 14820-000.

E-mail institucional: saude.ubsiriJainericubrasilicnse.sp.aov.br

E-mail pessoal:

Telefone(s):(l6)3392-i368
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
Nome: Dirceu Brás Pano
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4
Data de Nascimento: 03/02/1961
Endereço residencial completo: Rua Pé. Francisco Culturato - 761 - Vila Cerqueira - Américo
Brasiliense-SP-CEP: 14820-000.
E-mail institucional: gabineteft7?arnericobrasiiiensc.sp.izov.br
E-mail pessoal: dirceupanowJhoimail.com
Teletbne(s): (16) 3393-9600__pj£iÈiluçL
Assinatura:

Pela CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L I D A .
Nome: Luciano Rodrigues Rosciro Fráguas
Cargo: Sócio-Administrador
CPF: 285.260.378-03/ RG: 26.367.554-3
Data de Nascimento: 30/07/1980
Endereço residencial completo: Rua General Telles-n° 1396-apto. l I l - Centro - Botucatu - SP
CEP: 18.602-120.
E-mail institucional: licÍtacoes@fragnari.cprn.br
E-mail pessoal: lucianofr/Mratzr/ari.com.br
Te!efone(s):(14)38l4-05l2
Assinatura: _____^___

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

T^võriTõ^ jír-íõõrTíõ ToíiãFi^ rlS ,;>.mó;pu:o BrÕÕKIÕnõí; - EIF - ;:r:ne \ i ó } ^OT^UMlU 8


