11/08/2021

LICITANET - Ata de Registro de Preço

MUNICÍPIO DE ÁGUA
COMPRIDA/MG
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
070/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO LICITATÓRIO
033.07/2021
No dia 09 de Agosto de 2021, no(a) MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG , inscrito(a) no CNPJ 18.428.953/0001-10, com sede à PÇA. CAROLINA DE
ALMEIDA n° 06 CEP 38110-000 – Água Comprida-MG neste ato legalmente representado por Alexandre de Almeida Silva, portador do CPF n°
71903585600, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

Representante: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Telefone: (19) 3522-5800
Email: alessandra.rigo@rioclarense.com.br
Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO, Jaguariúna - SP - 13916-074
Preço
Unitário

Item

Descrição

Qtde

Unidade

Marca

Modelo

2

Alfapoetina 4.000UI(Eritropoitina)

500,000

Amp

ACHE/BIO SIDUS S.A
1.0573.0530-002-3

HEMAX 4000UI PO
LIOF INJ CX C/1FA
+ AMP DIL X 2ML

R$
23,550

R$11.775,000

7

Benzilpenicilina 1.200.000UI

1.000,000

Amp

TEUTO
1.0370.0100.009-2

BEPEBEN
1.200.000UI CX
C/50F-A

R$
7,450

R$7.450,000

26

Dobutamina 12,5mg/ml

1.000,000

Amp

TEUTO
1.0370.0582.003-5

DOBUTAMINA
12,5MG/ML CX
C/50AMP X 20ML
GEN

R$
7,700

R$7.700,000

28

Epinefrina 1mg/ml

500,000

Amp

HIPOLABOR
1.1343.0001.001-6

ADREN 1MG/ML
IM/IV/SC CX
C/100AMP X 1ML

R$
1,980

R$990,000

42

Hidrocortisona 500mg/ml

4.000,000

Amp

TEUTO
1.0370.0463.006-2

ANDROCORTIL
500MG CX C/50F-A
IM/IV

R$
5,140

R$20.560,000

61

Prometazina 25mg/ml (Fenergan)

3.000,000

Amp

SANVAL/HIPOLABOR
1.0714.0213.006-1

PROMETAZOL
25MG/ML CX
C/100AMP X 2ML

R$
1,980

R$5.940,000

89

Biperideno 2mg

6.000,000

Comp

CRISTALIA
1.0298.0096.004-5

CINETOL 2MG CX
C/20BLT X 10CPR

R$
0,210

R$1.260,000

104

Cefalexina 500mg

25.000,000

Comp

TEUTO
1.0370.0382.006-2

CEFALEXINA
500MG CX C/50BLT
X 10CPR
GENERICO

R$
0,365

R$9.125,000

145

Fluoxetina 20mg

50.000,000

Comp

TEUTO
1.0370.0487.006-3

FLUOXETINA
20MG CX C/5BLT X
14CAP GENERICO

R$
0,068

R$3.400,000
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Preço
Unitário

Item

Descrição

Qtde

Unidade

Marca

Modelo

Valor Total

151

Galantamina 24mg

3.000,000

Comp

ACHE/PHARMATHEN
1.0573.0513.016-0

REGRESSA 24MG
CX C/1BLT X
30CAP

R$
3,550

R$10.650,000

155

Glicosamina 500mg+Condroitina
500+400mg

10.000,000

Comp

ACHE
1.0573.0286.002-8

ARTROLIVE FRS X
90CAP

R$
0,949

R$9.490,000

160

Imipramina 25mg

10.000,000

Comp

CRISTALIA
1.0298.0023.013-6

IMIPRA 25MG CX
C/20BLT X 10CPR
REV

R$
0,320

R$3.200,000

168

Levomepromazina 25mg
(Neozine)

3.000,000

Comp

CRISTALIA
1.0298.0028.014-1

LEVOZINE 25MG
CX C/20BLT X
10CPR REV

R$
0,375

R$1.125,000

173

Levotiroxina Sódica 88mcg(Puran
t4)

10.000,000

Comp

ACHE
1.0573.0366.021-9

LEVOID 88MCG CX
C/2BLT X 15CPR

R$
0,158

R$1.580,000

175

Levotiroxina Sódica 112mcg(Puran
t4)

22.000,000

Comp

ACHE
1.0573.0366.033-2

LEVOID 112MCG
CX C/2BLT X
15CPR

R$
0,184

R$4.048,000

208

Pantoprazol 40mg

3.000,000

Comp

MEDQUIMICA
1.0917.0120.004-8

PANTOPRAZOL
SODICO 40MG CX
C/60CPR
GENERICO

R$
0,150

R$450,000

263

Cefalexina 250mg (Sups oral) – 60
ml

3.000,000

Frasco

TEUTO
1.0370.0509.004-5

CEFALEXINA
250MG/5ML CX
C/50FRS X 60ML
GEN

R$
6,950

R$20.850,000

270

Dipirona 500mg/ml – 10 ml

5.000,000

Frasco

FARMACE
1.1085.0030.002-7

DIPIRONA
500MG/ML CX
C/100FRS X 10ML
GENERICO

R$
0,870

R$4.350,000

291

Simeticona gts - 10ml

5.000,000

Frasco

HIPOLABOR
1.1343.0133.003-0

SIMETICONA
75MG/ML CX
C/200FRS X 10ML
GEN

R$
1,100

R$5.500,000

314

Budesonida 50 mcg – 120 doses

1.000,000

Frasco

ACHE
1.0573.0590.012-8

BUSONID 50MCG
SUS AQ NAS CX
C/1FRS X 6ML (120
DOSES)

R$
17,350

R$17.350,000

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de
Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até 09/08/2022 , a contar do dia 09/08/2021 .
3 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão
advir,facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições. 4 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 5 - Os preços registrados que sofrerem
recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 6 - O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio
econômico-financeiro da Ata somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva
comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 7 - Caso o preço registrado se torne
superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo ao preço de mercado. 8 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Departamento desta
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e com anuência do fornecedor. 9 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o
especificado na tabela anexa, de acordo com a respectiva classificação no PE 016/21. 10 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PE 0016/21 que a precedeu e integra o presente instrumento de
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compromisso. 11 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, pela empresa detentora da presente Ata, as
quais também a integram. 12 - Se a qualidade dos produtos entregue não corresponder às especificações exigidas no instrumento convocatório, a
remessa do produto apresentado será devolvida à contratada para substituição imediata, independentemente de aplicação das penalidades cabíveis. 13 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente fornecida pela contratada, cheque nominal ou boleto bancário. O
pagamento será efetuado quinzenalmente, com base nas requisições emitidas pelos Departamentos requisitantes, cuja Nota Fiscal deverá ser emitida no
1º (primeiro) dia útil subsequente a cada quinzena, constando, ainda,o necessário “de acordo” dos titulares dos Departamentos requisitantes,
condicionado à apresentação da liquidação da despesa e apresentação da documentação fiscal. 14 - Considerando o prazo de validade estabelecido na
Cláusula II da presente Ata e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos
de preços. 15 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais
aplicáveis a espécie. 16 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou
extracontratual, o contrato poderá ser alterado, para restabelecer a relação que aspartes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuição do CONTRATANTE, para a justa remuneração do fornecimento, ora contratado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato. Parágrafo Primeiro:- O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser provocado e comprovado pela parte INTERESSADA, através de
planilhas de custos, anteriores e posteriores ao desequilíbrio, bem assim, por todos os meios de provas permitidos em direito. Parágrafo Segundo:- A
cotação dos produtos será feita pela Contratante, sempre que julgar necessário ou quando provocada para tal. Parágrafo Terceiro:- Os pedidos de
reequilíbrio econômico-financeiro deverão ser requeridos por escrito pela parte interessada. Parágrafo Quarto:- O reequilíbrio econômico-financeiro será
pago a partir da data do protocolo do requerimento, estando este condicionado à chancela do chefe do Poder Executivo. Parágrafo Quinto:- Enquanto não
autorizado o reequilíbrio econômico-financeiro, o fornecedor deverá continuar a emitir as Notas Fiscais com os valores até então praticados, não sendo
permitida a interrupção da entrega sob pena de recair nas penalidades da Lei 8.666/93. Parágrafo Sexto:- Os reajustes serão concedidos, para maior ou
menor, através de estudos criteriosos da Contratante, tomando-se por base as planilhas e justificativas apresentadas pela interessada, cabendo à
Contratada o direito de contestação da decisão em uma única fase administrativa, para novo e definitivo julgamento pela Contratante. 17 - O Município
poderá cancelar o Registro de Preços da(s) Empresa(s) nos casos a seguir especificados:a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva
ata; b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; c) quando não aceitar abaixar o preço
registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo
estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e o Município não aceitar a sua justificativa; d) em qualquer das hipóteses de
inexecução total ou parcial dos serviços; e) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; f) por razões de
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo Município; 18 - A fornecedora não poderá sub-contratar ou transferir a terceiros os
serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município. 19 - Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Uberaba / MG,
para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 20 - E, por
estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma.
A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG
18.428.953/0001-10

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
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