
Coordenedoria d* Licitação • CLC/PQE
Endereço: Av. Aírton Coelho de Carvalho, 3S6, Cenbo, MacafiétAP
Telefone: (S6) ai31-2B3e. E-melI: cccrdHelteirge.gov.bf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 10112019-CLC/PGE

PROCESSO SIGA N" 0OOJ3/PGE/201J
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA N> 07512019 - CLCfPGE
VAUDADE:12(dola)maaaa
HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Incisas I, II elll doArt. 3, do Decreto Estadual n. 3.182/2016;

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscnta no CNPJ (MF) sob o n. 01.002 322 Î001-32, com
sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n. 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de Macapá/AP,
neste ato representado por seu Proourador-Geral NARSON DE SÃ GALENO, nomeado pelo Decreto n. 0024,
publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF n. 658.097.77449, portadot da Carteira de Identidade n."
025.851 - AP (2* via); ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO UMA ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto
n." 0224, publeado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF n. 879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.
1676-B - OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO BONILU AGUIAR DO NASCIMENTO,
nomeado pelo Decreto n. 0363, publicado no DOE de 25/01/2019, inscrito no CPF n. 221.086.058-00, portador
da Carteira da OAB n. 1533-B - OAB/AP, considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão,
na forma Eletrônica n 075/2019-CLC/PGE, em 16/12/2019 constantes nos autos do processo administrativo
SIGA n. 00033/PGE/2019, RESOLVE: registrar o preço da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro
de Preços n 108/2019-CLCIPGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art.
37, inciso XXI da Constituição Federal; Lei n. 10.520/2002; Lei Complementar n." 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n. 147/2014; Lei Complementar Estadual n. 108/2018; Decreto Federal n. 8.538/2015; Decreto
Federal n." 5.450/2005; Decreto Estadual n. 2.648/2007; Decreto Estadual n. 3.182/2016; Decreto Estadual n."
3.183/2016; Decreto Estadual n. 3.184/2016; Decreto Estadual n. 3.313/2016; Lei n. 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, bem como na legislação correlata e dentas exigências estabelecidas no Edita e seus
anexos, em conformidade com as disposições a seguir

|1-DOOBJETO|

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para aquisição de medicamentos para
uso hospitaar, a fim da atender as necassidadas dos órgãos e entidades que integram a Administração
Pública do Estado do Amapã, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I -
Termo de Referência - que integra o presente Edital, independente de transcrição.

12. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a compra pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do
Decreto Estadual n." 3.182/2016 c/c o 4" do art.  15 da Lei n." 8.666/1993).

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.]

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições
ofertadas na proposta são as que se seguem:
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Coordenadoria de LlcHacSo - CLC/PGE
Endereço: Av Antônio Coettto de Carvalho. 396, Cardro,
Telefona: (96) 3131-2839. E-m^l: coo1dliGJia99a.eov.br

Representante: Geferson Wanderiev Carvalho da Silva
Endereço Eletrônico: comerciai@ciahospitalar.com
Telefone: (96) 981153666/4141-5488

I CEP: 68.907-210I UF: AmapáCidade: Macapá
Endereço: Av. Metecos, n." 44 Bairro: Renascer I

]CNPJ: 05.536.092/000142Razão Social: COMPANHIA HOSPITALAR LTDA gP
f Classificada - Empresa detentora da ARP

22. O fornecedor classificado é o seguinte:
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CLOPIDOGREL - Concentração: 75 mg; forma
farmacêutica; comprimido. MARCA: Geolab

CABERGOUNA - Concentração: 0,5 mg; forma
farmacêutica: comprimido. MARCA: Prsti

Especificações dos itens
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BERACTANTO (SURFACTANTE PULMONAR)
- Concentração: 25 mg/ml; forma farmacêutica:
instilação endotraqueohronquica... MARCA:
Abbvie

Especificações dos itens
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;.                                      LOTE 003
f               TOTAL LOTE 002
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ALTEPLASE - Concentração: 50 mg; forma
farmacêutica: pó para suspensão injetável.
MARCA: Actüyse

Especificações dos itens
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LOTE 002
W~"           TOTAL LOTE001

16.600

Qtd

lnd-1-

Fr50ml

Und

ALBUWNA HUMANA - Concentração: 0,2
g/ml, (20%); forma farmacêutica: solução
injetável. MARCA: Vialabsx

Especificações dos itens
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Coordenadoria de Ucitoçfc. - CLC/PGE
Endereço: Av. Antonk) Coelho de Carvalho, 366, Centro, MacapA/AP
Talefone: (06) 3131-2836. E-maH: coortHcitapoe.aov.br

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoría-Geral do Estado, que exercerá
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos - Coordenadoria de Sistema de Registro de
Preços.

42. São participantes os seguintes órgãos:

4.2.1. Secretaria de Estado da Saúde-SESA;
4.2-2. Corpo de Bombeiros Militar do Amapá-CBMAP.

| 5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  v;j

5.1.Nos termos do art. 24 do Decreto n. 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

5.2.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicion^s não poderá exceder, na totalidade, ao
quintupto do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e
Contratos - CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.

5.4.De acordo com o art. 24,  5 do Decreto Estadual n. 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador,
o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em ate 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigência da ata.

| >. DAS OBRH3AÇÓES DO ÓRGÃO GERENCIADOR]
6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.50 do Decreto Estadual n. 3.182/2016, obriga-

A DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO PE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

I RG n./Órgão Expedidor/UF: 14S235 POUTEC AP | CPF n 286.196.682-34\

2.3.Se houver empresa participante do certame Rotatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo
mesmo preço da 1* classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e III, 2
do art13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA (Decreto

n. 3.313/2016).

2.4.Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n. 3,182 /2016.

l 3. DA VAUDADE DO REGISTRO DE PREÇOSj
3.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicação.

3.2.Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea 'd*, do inciso II do art.65 da Lei n. 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.

3.3.A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n. 8.666/93.
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caomvnadorlx d Ucltaçio -CLO/POE
Enderaço: Av. Antônio CoeVio de Carvalho, 396, Centre, MacapWAP
TeMonei (96) 3131.3639. E-mail: cooreHcltOpge.gov.br

11.1. Gwendar a Al ^ Registro da Pr^ços • ARP, indicando, sempre que sc^^ladft o nume de
detentor da AH o preç^ e as especicaçOas de e^efe ^stada, Observada a dm de çlssiears*o mdtosda
natótoçde,

111 Observar para que, durante avigíneiada presente ARP, s^am mantidas ledas ascondiçbea
da habitaçie  qualfeaqlo exigidas na crlaçlo, bem assim, a compatibilidade cem as obrigações assumidas;

11.1 C^ndu eventuais procttimentos a*nmseos de reneg^ciaçAc de pragas registrados,
paia Uns de adequaçíe * nauas ccndiçOes de mareado e de *te*í*s de penaldadee;

11.1 Aco^panhai a evaluçio das praças de mercado, tom a lealdade d veiioar sua
aaaipalhidade aom aqueles registadas na Ata;

11.1 Acompanhar etsi^lisar a cumprimento das aorfçaes ajustadas na ARP;
| 7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÒRGAOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES]

7.1. Cabeaosixgãoseas entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7 do Decreto Estadual
n.*3.182/2016. oque se segue;

7,1,1, Dmteria len omheomento da Ata de Registo d Pregos -ARP, tnoluahM de entoais
attaragdes para a aorreto ounquimento de suas disposições;

7,11 Designar a gestor da contato, a quem compete colar pelas atos relatos aecurqtimento das
ahrigagdas centram^ assumidas, indusNe pela soknac^r de apheagda de euentuais penaldadas
decorrentes da descumprimento de clèulas contratuais, aos tamecedares e aos prestadores de senriga;

7.1.1 Ptan^ier consulta pr^ria junto ao dr^o gerenciador, quando da nei^ssidade de ctattatagH
a Im de ohter a indicaçda das hen^^eiàrios. as quantitativos <tspanfce^ e os pragas a serem prateadas;

7.11 Infamar ao drgda geranciadar a etrantual recusa da lamecedar m atender as cond^das
estahalecidas na edital e limadas na Ala de Registra de Preços - ARP, as dinergincias rotativas d entrega,
eataeteristKâs e origem dos bens ieitades, bem coma a recusa em assinar o contrato para tomeetnanto de bem
oi prestação de swviçae;

7.1.1 Apitar, ehsaivada a ampla defesa e a contraditaria, eeenluais pwa^ades decorrentes da
descumprimenta da pactuada na Ata de Regislro de Preços ou da descumprimtnta das ohrigaçdes aantatuaii
em relaç*) às suas ptoprias contrataç^es, inteimanda as eccriMas ao drgia gerenciador,

| 1 DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP|
11. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposiçées contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital,
obriga-se a:

11.1. Prarideneiar a atuatzaçlo tnedtota dos numeras de toMoneatot, bem oomo a endereça de

111 Ind^ar, no praia mMn de ^4 pinto equaha) horas, um nora preposto, por Mermêdia de
caria endereçada a esta Central de Licitaç^es, nas acasta em que houver a suhslfaçao daquele
anteriormente indicado na proposto delnitiva de preços (Anero II do EdiW);

11.1 lifanw.no pnau mMno de 05 (cinca) * uters. contados do recebimento da noHoaglo,
quanto h aceitagia ou nia da execugda dos nicas a outro Orgta da AdmtnistraiAo RiMca (ndo parhcjpant^
que venha a manitestar a interesse da uti^ar a Ato, conforme Rtm 11.

V. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS|
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9.1Com fundamento no Art 7o da Lei n 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n" 2.648/2007, fic^rá
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredendada do cadastro de fornecedores,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a)Não mantiver a proposta;

b)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços
ou Contrato no prazo es^>elecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

c)Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa;

d)Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e)Fornecer material que não atenda à especificação exi^Ja no edital;

f)Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

I)  Cometer fraude fiscal.

9.2Para os fins da alínea 'h", reputar-se-ào InldÕneos atos como os descritos nos Arts. 90,92,93,94,95 e 97
da Lei n8 8.666/1993.

9.3Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecuçio parcial ou
inaxacuçào total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes
penalidades:

a)Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b)Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;

c)Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecuçào total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções
legalmente previstas;

d)Em caso de inexecuçào parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e)Suspensão temporária de participar em licitação, peto prazo de até 02 ((^a) anos. em relação
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;

f)Declaração de (nidonaldada para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

9.4Também ficam sujeitas às penalidades do 187, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhim^nto de
quaisquer tributos;

Coonfonadoria d* UdteçSo - CLCPGE
Endereço: Av. Antônio Coefoo de Cervafoo, 396, Centro, Mecepá/AP
Telefone: (96) 3131-2836. E-metl: coo^^ücitOM fl^v.br
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Coordanadoria d* Licitação - CLC/POB
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Talefone: (96) 3131-2839. E-mail: coonMcKOpga.flov.br

10.1.0 detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registo
cancelado quando:

10.1.1 .Descumprir as condições desta Ate de Registo de Preços;

10.1^.Nao retirar a nota de empenho ou instomento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração sem justificativa acatava;

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos
prateados no mercado;

10.1.4.Sofrer sanção prevista no incisos III ou IV do caput do art 87 da Lá n. 8.666/93, ou no art. 7^
da Lá n. 10.520/2002;

10.1.5.Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado peta Administração;

10.1.6.A pedido do detentor da Ate, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfáta execução contratual, decorrente de caso fortuíto ou força maior, devidamente comprovados.

1|11, PA PUBLICIDADE^

11.1.0 extrato da presente Ata de Registo de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado,
conforme o disposto no 3o do art 13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016.

fett. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ;^.^^ r^^,-.- ?,..,;^-,.^ •^'.^{^\-lh:jl^-\r--   ' :?.^^

Î O. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

b) tenha pra^^ado atos lícitos visando a fiustrar os objetivos da licitação;

e) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de ^os Hiatos
prateados.

9.5As sanções previstas nas alíneas 'a1, V e T do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.6A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento reaiirar-se-ã mediante
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na
Lá n 12.846/2013 (Lá Anticorrupçâo), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lá n 8.666/1993 e na
Lá n 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades.

9.7Em atenção ao principio da proporcionalidade, na estipulaçào das sanções, a autoridade competente,
devera considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

9.8A CONTRATANTE poderá reter dos paganentos devidos à CONTRATADA, como medida cautáar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de
inadimplementocontratual, com base no Art. 45 da Lá n 9.784/1999.

9.9O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou
da garantia prestada, quando houver, ou anda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.10Aplicada à penalidade de multe, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas
condições dos itens 9.8 e 9.9, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da notificação.

9.11As situações dispostas no art 78 da Lá 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão
unilateral do contrato.
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Coordanadoria da LJcitaçio • CLC/POE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho. 396, Centro, Macapá/AP
Talafona: (96) 3131-2839. E-mall: coontticNQpge.((ov.br

GEPERSO
R

CNPJ n 05.53S.092/0001-42

12.1.Integram esta Ata, o Editai do Pregão, m forma Eletrônica n.' 075/201MXC/PGE e as propostas, com
pregos, quantidades e especificações;
12.2.As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos

no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12.3.As  questões  decorrentes  da execução deste Instrumento, que não possam ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por más privilegiado que seja.

12.4.Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata exduir-se-á o dia do inicio e induir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

12.5.Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.

12.6.Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem
12.4 serão prorrogados para o primara dia útil seguinte.

Para firmeza e vaidade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vá asánada pelas partes,
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