ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUÍ{ICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
FUNDO I,IU'{ICIPAL DE SAUDE

PRIMEIRO AOITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O1I2O17IFMS
REPUBLTCADO POR TNCORREçAO t{O

rTE

1r.1

OBJETO: REEQUILÍBRIO ECONôMICO FINAÍ{CÊIRO DOS PREçOS REGISTRADOS. COM
FUI{DA'IEÍ{ÍO t{O ARTIGO 65, INCISO Il, ALTNEA'Di DA LEI N.o 4.666. DE 21 DE
JUNHO DE 1993 E CLAUSULA DECll.lA - DAS ALTERACOES, POR ESTAREtII PRESENTES
REqUISITOS DA TEORIA DA IMPREVISÃO, EM FACE DE AUI.IEÍ{TO DE PREçOS DE
Ir{EDIcAlfÊNÍOS DOS ITENS 75 E 11r NO MERCADO.
PREGÃO PRESENCIAL SRP NO. OO4I2OIT IC}45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDÉ DA BARRA DOS COQUEIROS/SE

cNPr/MF No 11,417.922 I OOO[-I5
Enderêço: Rua da Lâvanderiâ, nô 95, Bairro: Centro - CEP 49.I4O-O0O
Barrã dos Coqueiros-SE
Representante Legãl: JOÂCIR SOUZA SANTOS
Secretário do Fundo ilunicipal de Saúdê da Barra dos Coqueiros/Se

o

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE DA BARRA DOS COQUEIROS/SE, neste ato representado
pelo Secretário, localizada na Rua da Lavanderia, no 95, Barrro: Centro CEP 49.140-000, Barra
dos Coqueiros-SE, inscrita no CNPJ sob o no. 11.477.922/OOO1 15, doravante denominada
FUNDO MUÍ{ICIPAL DE SAUDE, neste ato representada pelo SecretáÍio, o Senhor JOACIR
SOUZA SANTOS, consrderando o Julgêmento do PREGÃO PRESENCIAL no OO4l2í017/FV|S,
pôra Registro dê Preços, e a sua rêspectiva homologação, RESOLVE firmar o presente Termo
Aditivo a ATA DE REGISTRO DE PREçOS No OtlzOtT lFViS para reequrlíbrio econômico
financeiro dos preços registrados, com fundômento no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.o
8.666, de 21 de tunho de 1993 e cláusulê décimê - das alterações, por estarem presentes
requisitos da teoria da amprevisão, em face de aumento de preços de medicamentos dos itêng
75 e 111 no mercado e regrstrôr os preços da empresa GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA, dos itêns 75 ê 111, atendendo as condições previstas no instrumento
convocátório e ôs constêntes dêsta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por
elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normôs constantes da Lei
n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e
em confoÍmrdade com as disposrções a segurr.

CúUSULA PRIt,tEIRA

.
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A Ata de Registro de Preços no OO1/2O17/FMS, tem por objeto o Registro de preço visando o

forneclmento parcêlado de mêdi€amentos aomuns e psicotrópicos, para o Fundo
lilunicipal de Saúde da Barra dos Coqueiro§, pretendendo este aditivo o reequilíbrio
econômico financeiro dos preços registrados, com fundamento no artigo 65/ inciso Il, alínea "d",
da Lêi n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e cláusula décima das alterações, por estarem
presentes requisitos da teoria dê imprêvisão, em face de aumento de preços de medicamentos
dos itens 75 e 1tr, da empresa GLORIA FARMA DISTRIBUIDORÂ HOSPITALÂR LTDA,
conforme documentação anexa. A empresa deverá observar o padrão de qualidade exigido, de
acordo com as especificações do Edital de Pregão Presencial SRP No. 004/2017lFÍ\'1S e seus
anexos, que passam a fazer parte desta Ata, naquilo que não o contrarie, juntamente com a
documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas êm Ârimeiro lugar
por item.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFETTURA üUNICIPAL DE BARRA OOS COQUETROS
FUNDO üUXICIPAL DE SAUDE

Pârágrafo Terceiro

-
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I!|esmo comprovôda a ocorrência de situação prevista no supracitôdo
parágrafo, â Administração, se Julgar conveniente, pooerá optar por côncelar a Ata e iniciar oirtro
procêsso licitatório.
Parágrafo QuaÉo - Ocorrendo majoração no preço rêgistrado, deverá o Fornecedor requerer,
em tempo hábil, o devido reajuste.ntês de ser efetuado o pedido do objêto por parte do Fundo
l4unicipal de Saúde da Earra dos Coqueiros/Se, mediante a emissão da competente Nota de
Empenho.
ParágraÍo Quinto - Caso o preço registrado se torne superior â médiâ dos preços de mercado,
caberá ao setor rêsponsável pela fiscalazação da presente Ata de Registro de Preços promover âs
necessáriâs nêgociações junto ao fornecedor para negociar o novo valor compatível ao mercêdo.
PaÍágÍâfo Sexto - Comprovada a reduçâo dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do rcgistro, e. definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o
Proponente registrado será convocado pelo Fundo Municipal de Saúde da Bôrra dos Coquearos/Se
para a devida alteração do valor reqistrado em Atô.
Pôrágraío Sétlmo - O Fundo Municipal de Sãúde da Barra dos Coqueiros/Se não será obrigadô
a firmar as contrataçôes que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fomecimênto em igualdade de condições.
ParágraÍo Oltavo Fracassada a negociação com o píimeirc colocado o Fundo Municipal de
Saúde dâ Barra dos Coqueiros/Se, convocará as demais empresas com preços regastrados para o
item, se for o caso, ou aindô os Íornecedores classificados, respeitadas as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço; hipótese
em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado,
QUARTA

O foro designado para júlgamento de quaisquer questões judiciais resultântês deste Aditivo a Ata
de Registro de Preços será o da Comarca de BaÍra dos Coqueiros/SE.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de rgual
teor ê forma, na presença de duas testemunhas.
Barra dos Coquêiros, sE, 17 de

j

neiro de 2018.

Souza sêntos
ário do FMS

DORÂ HOSPITÂLÂR LTDA
Yuri Lindenberg Oliveira de Jesus
Representante legal
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÁ DOS COQUEIROS
rUÍ{DO I'IUNICIPAL DE SAUDE

CLÁUSULA SEGUNDA- REEQUILiBRIo

EcoNôMIco FINANCEIRo Dos

PREços

REGISTRADOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA ''D", DA LEI N.O
a.666, DE 21 OE JUNHO OE 1993 E CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAçOES, pOR
ESTAREM PRESENTES REQUISÍTOS DA TEORIA DA IMPREVISÃO, En1 FACE DE AUMENTO
DE PREçOS DE iIEDICAMENTOS DOS ITENS 75 E 111 NO MERCADO, CONFORME COLETA
DE PREçOS ANEXAS AO PROCESSO:

PLANILHA DE REEQUILiBRIO ECONôMICO FINANCEIRO DOS PREçOS REGISTRÂDOS
Empresa:

GLORTA FART4A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Representante
Legal:

YURI LINDENBERG OLIVEIRA DE JESUS
024 .7 3A .325 -2A

CPF no
CNPJ no

10.436.883/0001-30

E-mail

Rua lJm, no 24-Conjunto João
Alves Falho, Taaçoca-Socorro/SE

Fone/Fax:

Enderêço:

Yurimed.se@qmail.com

(79) 3214-1220
PRrçO

É5P€CrF!C^çÀO

IÍEM

15

ll1

UN!D,

Metronidazol Creme ou Geléia 5o/o
500m9/59 com no mínimo de 10 Ersnaga
Carbamazepina Solução Oral 100m9/5ml
Fr 100m1

cúusulA

TERCEIRÁ- REpRoDUz

a

5.000

Sobral

R$ 3,98

1500

Uniao

R9 6,00

cLÁusuLA DÉcrMA

-

R$

4,46

R$ 11,58

DAs aLTERAçóES, Do

REAJUSTE E REVISÃO DOS PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei 8.666/93;
Parágrôfo PÍlmeiro - Durante a vigência desta Ata, os pÍeços serão fixos e arreajustáveis.
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no artigo
65, inciso lI, alinea "d", da Lei n' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PôÍágraío Sêgundo - A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de ofícto
ou a pedido da licitante srgnatária da Ata de Registro de Preços - ARP, nas seguintes condiçõesi
1. Para majorar, visando manter o equilíbrao econômico-financeiro inrcial da proposta, nos
termos do art. 65, II "d" e § 2o, da Lei no 8.666/93, desde que demonstrado, por parte do
fornêcêdor, alteração sLrbstancjal nos preços praticados no mercador por motivo de força
maior, caso fortuito, fato do príncipe e /ou fato da adminastração, desde que rmprevrsivers ou
de diícil previsão.

2.

Para diminuir, quando

a

Administração verificar que

o

preço registrado encontÉ-se

súbstancaalmente superior ao praticado no mercado.
3. A Fornecedora deverá demonstrar de maneira clara a composiçâo do preço de cada item
constante no lote na sua proposta, através de Planilha de Custos contendo as parcelas
relativas a todos os insumos, êncargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao
preço final.

Planilha de Custos impossibllitará à unidade administrativa a
proceder a futuras revisões de preços, câso venha à contratada solicatar eqúilíbrio econômicofinanceiro.
5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada comprovar e justificar as alterações
havidôs na planjlha apresentada à época da
composiÇão do preço,

4, A não apresentação da

Barra dos Coqueiros _
I 1.117.922/0001-15

Rua da LavandeÍiâ, n" 95. BairÍo C€ntro
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