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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118/18
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/18
REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/18
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE ANDRADAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com domicílio e foro nesta
cidade e Comarca de Andradas, Minas Gerais, na Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, CEP n.º 37795000, inscrito no CNPJ sob n.º 17.884.412/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
RODRIGO APARECIDO LOPES, brasileiro, casado, residente na Rua Cabernet, 79, Jardim Videiras,
nesta cidade e Comarca de Andradas, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF-MF sob n.º 061.384.22600 e portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.106.083, expedida pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 11, da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, art.
15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal n.° 684, bem
como Decreto Municipal n.° 1343/2013 que regulamenta o SRP (Sistema de Registro de Preços)
RESOLVE registrar os preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE
ESPECIALIZADO

DA

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

MUNICIPAL

CONFORME

PROTOCOLOS, E MEDICAMENTO DA SAÚDE DA MULHER, DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DA
SAÚDE, das empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, devendo esta Ata de
Registro de Preços a ser lavrada em 02 (duas) vias, uma deverá ser juntada ao processo que lhe deu
origem e a outra levada ao Quadro Geral de Preços no quadro de avisos do saguão do Paço
Municipal, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem:
I - DO OBJETO:
O presente pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL CONFORME
PROTOCOLOS, E MEDICAMENTO DA SAÚDE DA MULHER, DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DA
SAÚDE.
II – DOS ORGÃOS INTEGRANTES DO REGISTRO:
Integra esta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social da Prefeitura
Municipal de Andradas/MG.
III – DAS EMPRESAS CUJAS PROPOSTAS FORAM CLASSIFICADAS:
1. ___________________________________ (qualificação), empresa com sede na rua _____________,
n.º _____, bairro ________, inscrita no CNPJ sob n.º _________ e Inscrição Estadual sob n.º _________,
neste ato representado por seu sócio gerente, ___________________ (qualificação), residente e
domiciliado na rua ________________, n.º _____, bairro ___________, na cidade de
__________________, Estado de _________________, inscrito no CPF-MF sob n.º _________________
e portador da cédula de identidade RG n.º ________________, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de _________________.
2. ___________________________________ (qualificação), empresa com sede na rua _____________,
n.º _____, bairro ________, inscrita no CNPJ sob n.º _________ e Inscrição Estadual sob n.º _________,
neste ato representado por seu sócio gerente, ___________________ (qualificação), residente e
domiciliado na rua ________________, n.º _____, bairro ___________, na cidade de
__________________, Estado de _________________, inscrito no CPF-MF sob n.º _________________
e portador da cédula de identidade RG n.º ________________, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de _________________.
IV – DOS PREÇOS REGISTRADOS
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Os preços objeto do presente registro são aqueles ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de
Registro de Preços, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n.º 078/18 e Processo
Licitatório n.° 118/18, conforme anexo I, desta Ata de Registro de Preço.
V - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, ou seja, de _____________ de
2018 até _____________ de 2019;
VI- DA EXECUÇÃO, ENTREGA E PENALIDADES:
Na execução das contratações, os fornecedores deverão observar todas as normas dispostas no edital do
Processo Licitatório n.° 118/18, Pregão Presencial n.º 078/18, o qual faz parte integrante da presente Ata
de Registro de Preços.
Os fornecedores que descumprirem as disposições relativas à execução da contratação se sujeita às
penalidades constantes no edital do Processo Licitatório n.º 118/18, Pregão Presencial n.º 078/18, que faz
parte integrante da presente.
Cada solicitação de medicamento dará origem a uma ordem de compra, que será considerada contrato
acessório a este.
As despesas que decorrerem da execução desta ata de registro de preços serão suportadas pelas dotações
orçamentárias indicadas no edital do Processo Licitatório n.º 118/18, Pregão Presencial n.º 078/18.
VII - DAS ENTREGAS:
As entregas serão parceladas de acordo com solicitação da Secretaria competente, podendo ocorrer
durante todo o período de validade da ata de registro de preços.
O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão (parcelado, integral, etc.), com prazo
de entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
O transporte de medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a integridade,
qualidade, integridade e, quando for o caso, a estabilidade dos produtos.
OS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE DOS MEDICAMENTOS DEVERÃO SER
APRESENTADOS NO MOMENTO DA ENTREGA DO MEDICAMENTO NA FARMÁCIA,
QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA COMPETENTE.
Os medicamentos deverão ser entregues na Secretaria de Saúde, no endereço Rua Tiradentes, nº 55,
Centro, no horário das 07 horas às 13 horas.
Os medicamentos deverão ser entregues com, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do seu prazo de
validade ainda não transcorridos, a contar da data da efetiva entrega.
Os medicamentos deverão ser entregues separados por lotes e data de validade, com seus respectivos
quantitativos impressos na NF. Todos os lotes deverão vir com laudo analítico-laboratorial, expedido pela
empresa produtora, titular do registro da ANVISA.
Os medicamentos deverão ser entregues contendo em sua unidade de acondicionamento primária –
frascos, tubos, blisters ou strips, ampolas, etc. – numero de lote, validade, a denominação genérica e a
concentração conforme determina a legislação vigor.
Todos os medicamentos nacionais ou importados deverão ser ofertados, apresentados e entregues
contendo rótulo e bulas com todas as informações em língua portuguesa, ou seja, numero de lote, data de
fabricação e, nome do responsável técnico, número do registro no Ministério da Saúde ou órgão
equivalente, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo
31 do CDC, dentre outros. Por se tratar Órgão Público será exigido também que os produtos sejam
entregues com a seguinte impressão “Proibida a Venda ao Comércio”.
Os fornecedores – fabricantes, distribuidoras ou empresas importadoras – deverão apresentar laudo
emitido por laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratório Analítico – Certificadores em Saúde
(REBLAS).
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O laudo deverá contemplar:
a)
Identificação do laboratório;
b)
Especificações (valores aceitáveis) e respectivos resultados das análises dos produtos;
c)
Identificação do responsável técnico, incluindo o número de inscrição no seu conselho
profissional correspondente;
d)
Lote e data de fabricação;
e)
Assinatura do responsável;
f)
Data da emissão do laudo;
g)
Resultado.
OBS: O laudo de análise deve ser exigido para cada lote a ser fornecido. As especificações de cada
produto devem estar baseadas em referências farmacopeias, em que cada medicamento, bem como
cada forma farmacêutica apresentam suas especificações.
VII- DA IMPUGNAÇÃO AOS PREÇOS REGISTRADOS
A presente Ata de Registro de Preços permanecerá afixada no quadro de avisos do Paço Municipal por 15
(quinze) dias, sendo qualquer cidadão parte legítima para impugnar, neste período, os preços registrados;
As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no
mercado;
As impugnações deverão ser interpostas por escrito e protocolizadas no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Andradas/MG;
Os responsáveis pelo Registro de Preços deverão julgar as impugnações no prazo de 03 (três) dias, a
contar de sua apresentação;
VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Processo Licitatório n° 118/18 e seus anexos, com as Propostas das
empresas classificadas no certame supramencionado e cada ordem de compra emitida em decorrência de
sua execução, de acordo com as disposições da Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, especialmente
seu artigo 54.
Fica eleito o foro desta Comarca de Andradas, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os Decretos Municipais n.º 684/06 e 1343/2013, a Lei
Federal n.° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.° 8.666/93, com as demais normas aplicáveis.
Andradas, ____de ___________ de 2018.
RODRIGO APARECIDO LOPES
Prefeito Municipal,
Pelo Município de Andradas-MG
EMPRESAS COM PREÇOS REGISTRADOS:
___________________________

___________________________

Empresa/Representante Legal

Empresa/Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1) _______________________________________
Nome, identidade, CPF.
2) _______________________________________
Nome, identidade, CPF.
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