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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 347/2017 – SEQUENCIAL 4379 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 138/2017 – PROCESSO 182/2017 
 
 
O Município de União da Vitória - PR, pessoa jurídica de direito público, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade 
n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, doravante denominado 
ÓRGÃO GESTOR e a Empresa FERNANDO J. S. POHL & CIA LTDA, situada a Rua D. Pedro II, 
nº 377, Salas 03 e 04, Centro, em União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 
14.147.528/0001-00, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO JOSÉ SCHMITT POHL, 
portador da cédula de identidade RG nº 5.089.794-0 II/PR, inscrito no CPF sob nº 
752.513.969-53, de ora em diante denominada EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS 
REGISTRADOS, resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do 
Processo Licitatório nº 182/2017, correlato ao Pregão Presencial nº 138/2017 – Secretaria 
Municipal de Saúde, aberta em 22/11/2017 e homologada em 23/11/2017, consoante as 
cláusulas a seguir: 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1. Fundamenta-se este contrato no Pregão Presencial n.º 138/2017 PMUVA – Processo 
n.º 182/2017, na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto principal do presente instrumento: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, éticos e genéricos, com base na tabela de 
preços da ABC Farma/guia da farmácia, destinados a atender os usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde). 
 
2.2. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2.3. O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.  
 
2.4. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo “I” – Termo de Referência 
são estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total. 
 
2.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade 
financeira, sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) 
qualquer tipo de indenização. 
 
3. DOS PREÇOS 
3.1 O valor previsto, desta contratação é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme 

descrições constantes no quadro demonstrativo a seguir: 

 

Item Especificações 
Percentual de 

Desconto 
Mínimo 

Valor Estimado 
para 12 (doze) 

meses. 

1 
Porcentagem de desconto sobre a Tabela do 
ABCFARMA: Éticos. 

15% R$ 20.000,00 
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2 
Porcentagem de desconto sobre a Tabela do 
ABCFARMA: Genéricos. 

30% R$ 20.000,00 

 

 
Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, 
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que 
vier a incidir sobre o objeto. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão efetuados através do Setor Financeiro, em crédito em conta 
bancária indicada pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento, mediante 
a apresentação notas fiscais/faturas devidamente aprovada pela secretaria solicitante. 
 
4.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 
 
4.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJ; 
 
4.4. A Contratada deverá tirar nota fiscal separada para cata categoria de medicamento 
(éticos e genéricos), ficando obrigada a demonstrar os valores originais dos medicamentos, 
podendo aplicar os descontos correspondentes no valor global de cada nota.  
 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 
 
5. DA FONTE DE RECURSOS 
5.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº. 
2.072.3390.32 - 1303 - 245/2017   -   ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Orçamento próprio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
7. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal 
de União da Vitória/PR convocará o licitante classificado em 1º lugar, para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais 
aplicáveis.  
 

7.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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7.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e contrato quando cabível 
formalizar-se-á mediante notificação por meio eletrônico ou qualquer outro meio a critério 
da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
7.4. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço, poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
7.5. Decorrido o prazo máximo da convocação do órgão sem que o(s) licitante(s) tenha 
assinado e devolvido a Ata de Registro de Preços, caracterizar-se-á formal recusa à 
contratação, podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, 
então, revogar a licitação.  
 

7.6. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço ou 
aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido, sujeitar-se-á 
as sanções previstas no item 21 do presente edital. 
 
7.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.  
 
7.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 
nela registrados. 
 
7.9. O registro de preços poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no 
caso de substancial alteração das condições do mercado.  
 
7.10. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os 
direitos e obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
7.11. A ata de registro de preços será gerenciada pela Secretaria Municipal da Saúde.  
 
7.12. No interesse da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, e nos termos da legislação, 
sobre o valor total efetivamente adquirido por meio da Ata de Registro de Preço, decorrente 
desta licitação, poderá haver acréscimos dos quantitativos, limitados às regras estabelecidas 
pelo § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93.  
 
7.13. O registro de preços poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no 
caso de substancial alteração das condições do mercado.  
 
7.14. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os 
direitos e obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
7.15. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de 
notas ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.  
 
7.16. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o 
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes 
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remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os produtos, desde que os percentuais 
registrados se encontrem dentro dos praticados no mercado.  
 
7.17. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata de 
Registro de Preços.  
 
8. DAS ALTERAÇÕES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao 
Município de União da Vitória – Secretaria Municipal de Saúde (órgão gerenciador) promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
 
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Município de União da Vitória – Secretaria Municipal de Saúde 
(órgão gerenciador) deverá: 
 

8.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será 
liberado do compromisso assumido; e 
8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação; 

 
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o de 
União da Vitória – Secretaria Municipal de Saúde (órgão gerenciador) poderá: 
 

8.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
8.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação; 

 
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória – Secretaria 
Municipal de Saúde (órgão gerenciador) deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
8.6. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

8.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.6.2. Não retirar a respectiva Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração/SMS, sem 
justificativa aceitável; 
8.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
8.6.4. Tiver presentes razões de interesse público; 

 
8.7. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 
gerenciador; 
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8.8. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados desde que seja formulado com 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
9. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 
9.1. Os produtos serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde e serão recebidos, provisoriamente no momento da entrega. O 
recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade, quantidade, 
e consequente aceitação.  
 
9.2. Os medicamentos deverão ser entregues diariamente e imediatamente pela contratada 
na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Avenida Coronel Amazonas, n.º 491 – 
Centro, no horário de 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, sem nenhum ônus 
para a Administração, ou, a critério da própria secretaria, caso a empresa esteja sediada no 
Município de União da Vitória/PR ou Porto União/SC, poderá a entrega ser realizada 
diretamente ao próprio beneficiário, mediante receituário médico devidamente atestado e 
assinado pelo responsável técnico da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura; 
 
9.3. A Empresa contratada não seja sediada no Município de União da Vitória/PR ou Porto 
União/SC, esta deverá efetuar a entrega dos medicamentos em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Devendo a entrega ser realizada na 
Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Avenida Coronel Amazonas, n.º 491 – 
Centro, no horário de 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, sem nenhum ônus 
para a Administração.  
 
9.4. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, entendendo aquelas que 
acondicionam devidamente o produto em frascos de vidro ou plásticos, fitas aluminizadas, 
blister, envelopes ou outros acondicionamentos similares, que correspondam efetivamente à 
apresentação do produto registrado no Ministério da Saúde; 
 
9.5. Os medicamentos deverão cumprir a legislação sanitária, bem como estar acompanhados 
de bula; 
 
9.6. Os prazos de validade dos produtos deverão obedecer à seguinte escala quando do seu 
fornecimento:  
a) fabricado há, no máximo, seis meses, fabricação, for igual ou superior a  
b) fabricado há, no máximo, quatro meses, de fabricação, for de 15 a 23 meses;  
c) fabricado há, no máximo, três meses, fabricação, for de 09 a 14 meses;  
d) fabricado há, no máximo, um mês, fabricação, for menor que 09 meses;  
 
9.7. A empresa Contratada fica obrigada a fornecer à Prefeitura cópia da TABELA DA 
ABCFARMA em vigência, e sempre que houver alterações; 
 
9.8. A Ata de Registro de Preços terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da sua assinatura. 
 
9.9. No ato da entrega do produto serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-
se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela 
empresa vencedora do certame. 
 
9.10. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 
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todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição 
ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.11. DA FISCALIZAÇÃO  
9.11.1. O Contratante fiscalizará os produtos entregues, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as especificações, prazo, 
proposta e condições para entrega do objeto.  
9.11.2. A execução do Contrato será acompanhada pelas servidoras Vanessa Mara de Lima 
Bostelmann (Farmacêutica – CRF 019921) e Janaína Riede (Farmacêutica – CRF 22382), ficais 
nomeadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que 
deverão atestar fornecimento dos medicamentos, observando o disposto neste Edital e seus 
anexos, sem o qual não será permitido qualquer pagamento.  
9.11.3. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 
nesta hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES  
10.1. COMPETE AO ÓRGÃO GESTOR: 
10.1.1. Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para 
acompanhamento dos fornecimentos realizados; 
10.1.2. Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, a sua compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 
10.1.3. Notificar o FORNECEDOR DETENTOR DO MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO 
REGISTRADO de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento; 
10.1.4. Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 
10.1.5. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular a execução do contrato. 
 
10.2.  COMPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO 
REGISTRADO: 
10.2.1. Fornecer o(s) produto(s) durante o período contratual, a contar da assinatura desta 
Ata, na forma e condições fixadas na mesma e em conformidade com o Edital; 
10.2.2. O Fornecedor Detentor do Maior Desconto Registrado é obrigado a manter durante a 
execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.2.3. Por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e assumida serão 
aplicadas ao Fornecedor Detentor do Maior Desconto Registrado, as penalidades previstas no 
ato convocatório e na legislação pertinente; 
10.2.4. Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, do seu anexo e da presente Ata de 
Registro de Preços; 
10.2.5. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação; 
10.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 
fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do parágrafo 
1º da letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
10.2.7. Manter, durante toda a execução da Ata de registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Edital 
10.2.8. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
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licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, tributários, fiscais e 
comerciais; 
10.2.9. Responsabilizar-se pela boa qualidade do objeto fornecido em decorrência deste 
contrato, oferecendo desta forma, garantia total do mesmo, nos termos aqui contratados. 

 
11. DA DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A Ata de Registro de Preços terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da sua assinatura. 

 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da notificação feita pela CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por 
dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 
favor que mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE 
promova sua reabilitação. 
12.2. As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade 
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, 
nos seguintes prazos e condições: 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de 
inidoneidade para licitar com o Município de União da Vitória. 
 
13. DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
13.1. A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração; 
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas 
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 
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14. DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias para que possa produzir os efeitos legais. 
 
 

União da Vitória - PR, 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 

CONTRATADA 
FERNANDO J. S. POHL & CIA LTDA 

CNPJ n.º 14.147.528/0001-00 
 
 

  CONTRATANTE 
HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF/MF n.º 030.419.409-30 

    
Testemunhas:    
 
 

   
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


