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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 068/2020
PROCESSO N® 114/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N® 009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob n.® 45 152.139/0001-
99. isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça Dr Euciydes Cardoso Castilho, n® 185, Centro, Novo
Horizonte, SP, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo prefeito municipal em
exercício, DR TOSHIO TOYOTA. brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG n® 4.217 604
- SSP/SP e do CPF/MF sob n®. 836.817.288-87, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Horizonte
Estado de Sâo Paulo, doravante designado PREFEITURA, e. de outro, a empresa INTERLAB
FARMACÊUTICA LTDA. com sede na Rua com sede na Avenida Água Fria, n® 981/985, Bairro Água Fria,
na cidade de Sâo Paulo, estado de Sâo Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n® 43.295.831/0001-40. doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio-gerente, SR LAÉRCIO
VERÍSSIMO DOS SANTOS JÚNIOR, portador da cédula de identidade RG n® 7.866,931 -5, e inscrito no
CPF sob n® 034.113,418-07, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por
classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de
Preços, nos termos das Leis n®. 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais n°. 4,371/07 e
4,1^/06, Decreto n® 5.450/2005, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe
mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO;
PREÇOS para aquisições parceladas de MEDICAMENTOS relacionados na

RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), pelo período de 12 (doze) meses
conforme descrição e quantidade constante do ANEXO I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e abaixo
descrito:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE VL UNIT VL TOTAL
20 BUDESONIDA 50 MCG BUSONID ACHE FR 1.000 15,83 15.830,00
63 LEVOTIROXINA 100MG LEVOID ACHE CP 50.000 0,066 3.300 00
64 LEVOTIROXINA 25 fWlCG LEVOIDACHÊ CP 100.000 0,065 6.500 00
65 LEVOTIROXINA 50 MCG LEVOID ACHE CP 100,000 0,0615 6.150 00

VALOR TOTAL
31.780.00

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA:
2.1 - As solicitações dos medicamentos serão feitas pelo gestor contratual, de acordo com a necessidade
do Fundo Municipal da Saúde.

2.2 - As entregas deverão ocorrer em prazo nâo superior a 10 (dez) dias contados do recebimento da
Autorização de Compra.

2.2.1 - O medicamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde - Almoxanfado, cito á Rua
07 de setembro n® 1175, Vila Patti neste município de Novo Horizonte - SP, no horário das 08h00min ás
11 hOOmin e das 13h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, sob qualquer pretexto, serão recebidos
fora do expediente de trabalho, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

2.2.2 - Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.3 - Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das penalidades cabíveis
poderá:

2.3.1 • Rejeitá-lo no todo ou em parte se nâo corresponder ás especificações do Anexo I, determinando
sua substituição;

2.3.2 - Determinar sua complementaçâo se houver diferença de quantidades.
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2.4 - As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do
recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
3.1- O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E PAGAMENTO
4.1 - O preço a ser pago é de R$ 31.780,00 (trinta e um mil, setecentos e oitenta reais).

4.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da emissão do atestado de recebimento,
informando a agência bancária, conta corrente que será efetuado o pagamento da DETENTORA,

4.2.1 - Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no
primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.2.2 - Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem
do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da
documentação fiscal. » y «

4.2.3 - Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas
constantes do orçamento vigente;

- Conta 2020/0739/10.303.0010.2029.0000-3.3.90.32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
-Conta 2020/0740/10-303.0010.2029.0000-3.3.90.32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4.3 - No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso
XIV. alínea "c", da Lei Federal n« 8.666/93. sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE "para o-rata-die" relativo
ao mês anterior do inadimplemento.

CLÁUSULA QUINTA - FISCAL
5.1 - Fica designado como fiscal das obrigações desta ata e se houver necessidade de contrato a Sr*
GISLAINE CRISTINA MAGRI JACOB - Farmacêutica.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
6.1 - Assinar a ata de Registro de Preços no prazo de cinco (05) dias úteis após convocação.

6.2 - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão n° 007/2020 e nesta Ata, o produto objeto
deste ajuste.

6.3 - Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto recusado.

6.4- Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.

6.5 - Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
7.1 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

7.2 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

7.3 - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
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7.4 • Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega do obieto
contratado. '

7.5 - Comunicar á DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto,

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações em conformidade com o art 12 seus
respectivos parágrafos e incisos, do Decreto Municipal 4.117/06.

8.2 - Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar
o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a
procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - O fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:

9.2 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta
Prefeitura, sem justificativa aceitável;

9.4 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no
mercado;

9.5 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo
87, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.6 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7° da Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002;

9.7 - 0 cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa
será formalizado por despacho da autoridade competente.

9.8 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES
10.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o
preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual
elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE
decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de
advertência até o limite de 30 dias.

10.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 10.1 sem prejuízo do
processo de advertência.
10.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente á etapa
ou parcela não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar
ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal n® 4.051/15, de 02 de fevereiro de
2015; Multa de 50®/o (cinqüenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não
cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou
declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento
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nos incisos I a XI. da Lei Federal n® 8.666/93. sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou
Terceiros.

10.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneldade, o licitante que. por seu
cc^portamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88. da Lei
8.666/93-

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do
PREGÃO n". 009/2020 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S):

11.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles
poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços ó
o Foro da Comarca de Novo Horizonte. SP.

12.2 - Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.

Novo Horizonte. 15 de junho de 2020

■iir
DR TOSHIOTOYOTA

PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

Sr. Laércio Vej^éfeíWiW^s Santos Júnior
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Contratada

Testemunhas:

Leanqf)5 José Naclmbeni
RG: 26.894.399-0

CPF; 189.110.458-61

Victor Fonseca Biller
RG: 47.756.239-5

CPF: 40568082877

SETOR DE UCITAÇAO
publicado

OOESP ■ Vol. II de / /
.iORNA. rDcMiszs:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CONTRATADO: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 068/2020

de MEDICAMENTOS relacionados na RENAME

SECR^TARfA MUNia^^ Essenciais), conforme descrição e quantidade constante do Anexo I -
Pelo presente TERMO, nós, abaixo Identificados:
1. ESTAMOS CIENTES DE QUE:

3Címa referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sâo Paulo
CUJO trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

scesso 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 consonânaa 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 Sâo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n" 709, de 14

de Pr^sso^Civ^ miciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
nLn » alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicadapelo interessado, peticionando no processo
2. DAMO-NOS POR NOTIFICADOS PARA:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente 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

^  , Novo Horizonte, 15 de junho de 2020
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADF
Nome GISLAINE CRISTINA MAGRI JACOB
Cargo: Farmacêutica
CPF: 273.726.578-90-RG: 26.075.074-2
Data de Nascimento: 08/09/1979
Endereço residencial completo: Rua Trajano Machado, n" 1844. Vila Patti Novo Horizonte/SP

TeSneS'Tl°)'3542"'^°SI^^'^" - E-maíl pessoal: farmaciaiSnovohorizonte so onvhr
Assinatura

Responsáveis aue assinai

Pelo CONTRATANTE!

Nome TOSHIO TOYOTA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: CPF: 836.817.288-87 - RG: 4.217.604
Data de Nascimento: 20/07/1949
Endereço residencial completo: Rua XV de novembro, n® 1136 - Vila Pati
E-mail institucional: qabinete@novohorizonte so anvhr - E-mail oessoal: t tovota/fíihotmail rom
Telefone(s): (17) 3542-2024-(17) 3543-9000 \
Assinatura —

Pela CONTRATADA:

Nome: LAÉRCIO VERÍSSIMO DOS SANTOS JÚNIOR
Cargo SÓCIO GERENTE
CPF: 034.113.418-07-RG: 7.866.931-5
Endereço residencial completo: Rua M
E-mail institucional: cada»
Telefone(s): (11) 2997 -9177 / (fl) 2^5^

Assinatura:

Lopes, n» 597, Vila Rosa/SP
n br - E-mail pessoal: laerc)oiunior@interlab com br
-0468
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DECLARAÇÃO DE CONCORDAnCIA CONHECIMENTO E ACEITE

Ata de Registro de Preços n® 068/2020 - Processo Licitatório n® 114/2020 - Preaão Eletrônico n®
009/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições parceladas de MEDICAMENTOS relacionados na
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), conforme descrição e quantidade
constante do Anexo I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratado: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 43.295.831/0001-40 I.E.: 108.698,639.115
Endereço: Avenida Água Fria. n® 981/985, Água Fria, São Paulo/SP
Telefone: (11)2997-9177
Email: cadastro@interlab.cQm hr

Responsável: LAÉRCIO VERÍSSIMO DOS SANTOS JÚNIOR
CPF; 034.113.418-07 R.G.; 7.866.931-5
Endereço: Rua Maria Lopes, n® 597, Vila Rosa/SP
Telefone: (11) 2952 - 0468
Eniail: laercioiunior@interlab.com.br

Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos da Ata de
Registro de Preços n° 068/2020, referente ao processo licitatório n® 114/2020 - Pregão Eletrônico n® 009/2020,
que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisições parceladas de MEDICAMENTOS

relacionados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), do decreto municipal n®
6.342/18, e das normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei n°
8666/93. que rege os processos licitatórios e contratos.

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da empresa,
especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas notificações, citações e
intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual processo de responsabilização e aplicação
de penalidade.

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do Município de
Novo Horizonte, disponível no endereço: wvw.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre outros de interesse das partes.

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima.

Novo Horizonte, 15 de junho de 2020

Sr. Laércio VefTssímíaos Santos Júnior
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Contratada
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