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FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020-FAMESP 
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2020-FAMESP 
PROCESSO Nº 012946/2020-FAMESP 
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 47.945, de 16/07/2003, ficam registrados os preços, conforme 
segue: 
Item/Qtde/Unidade/Material/Descrição/FAMESP PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO COM ICMS/Alíquota ICMS 
%/HCFMB PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO SEM ICMS/CLASSIFICAÇÃO/EMPRESA/MARCA 
5/800/AMP/3665763/ Polidocanol 10mg/ml (1%); forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao 
ampola de 2 ml; via de administracao intravenosa; prazo de validade de acordo com legislacao vigente . 
Medicamentos manipulados de uso humano./R$ 7,00/0%/R$ 7,00/Única classificada e detentora da Ata de 
Registro de Preços/Empresa: Citopharma Manipulação De Medi./CNPJ: 01.640.262/0001-83/Marca: 
Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem ampola 2ml. 
8/140/UNI/155691/ MitoMIcina c 0,4 Mg (0,04%); Forma Farmaceutica Po Liofilizado para Solucao Injetavel; 
Forma de Apresentacao Frasco-ampola Com Ou Sem Diluente 1 Ml; Via de Administracao Intravitrea; Validade 
minima na entrega de acordo com a legislação vigente.   Medicamentos Manipulados de Uso Humano;/R$ 
104,79/0%/R$ 104,79/Única classificada e detentora da Ata de Registro de Preços/Empresa: Citopharma 

Manipulação De Medi./CNPJ: 01.640.262/0001-83/Marca: Manipulado/Procedência: Nacional/Embalagem unidade. 
1º VIGÊNCIA - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da publicação da respectiva Ata, passível de prorrogação, não ultrapassando o prazo legal, nos termos do 
artigo 13, do Decreto nº 51.809, de 16 de maio de 2007, Decreto Estadual nº 54.939 de 20/10/2009, observado 
o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
2º Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte da FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, de proceder aquisições exclusivamente por seu intermédio, 
podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba 
ao detentor indenização ou recurso, assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de 
condições. 
3º É facultado ao HCFMB- Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu a  UNESP – 
Universidade Estadual Paulista Campus de Botucatu  e demais unidades administradas pela FAMESP, utilizar-
se do presente REGISTRO DE PREÇOS, ficando a contratada obrigada a fornecer os materiais solicitados nas 
mesmas condições contratuais estabelecidas em Ata de Registro de Preços, somente em relação ao imposto 
estadual ICMS que o mesmo deverá ser desonerado conforme DECRETO 48.034 DE 19 DE AGOSTO DE 
2003, pois trata-se de Órgão Publico.(conforme Anexo I da Ata de Registro). 
4º PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - Por ocasião do fornecimento, a Unidade requisitante estabelecerá o prazo 
de entrega do material, não podendo, todavia, ultrapassar 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento 
Nota de Empenho ou documento equivalente por parte do fornecedor, onde deverão ser respeitados as 
previsões editalícias, correndo por conta da proponente todas as despesas pertinentes, envolvendo, entre 
outras, aquelas com embalagem, seguros, transporte, CARGA E DESCARGA, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários. Nas compras efetuadas para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, a entrega devera ser feita na Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, localizado no distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de 
Botucatu-SP, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00. O preenchimento da nota fiscal devera obedecer 
ao CNPJ da instituição compradora, independente do local de entrega. As demais unidades beneficiárias da Ata 
de Registro de Preços encontram-se no ANEXO III desta ATA. 
5º PAGAMENTO - O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega total do(s) 
equipamento(s), por intermédio de crédito em conta corrente da licitante vencedora junto ao BANCO 
SANTANDER S/A ou BANCO DO BRASIL S/A, no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao RECEBIMENTO 
DEFINITIVO do(s) mesmo(s), sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, para o Hospital 
das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB os pagamentos serão realizados mediante 
crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 
6º REVISÃO DE PREÇOS - Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram entre os encargos da detentora da ATA e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, devidamente comprovada. 
7º CANCELAMENTO - O cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser formalizado, de pleno 
direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias 
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úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa: Pelo órgão responsável pelo REGISTRO, quando a 
signatária da ATA: 
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
IV – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
V – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002. 
8º PENALIDADES - Independentemente das responsabilidades civil e / ou criminal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP e demais órgãos e 
entidades da Administração Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido 
anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa física ou jurídica que praticar 
qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, publicada no DOU. de 
18/7/2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê Estadual De Gestão Pública – CEGP – 10, de 19/11/2002, 
publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002, . sem prejuízo de sujeição às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 
e na Portaria UNESP n.º 53, de 13/3/96. A recusa injustificada em assinar a ATA, pela(s) empresa(s) 
classificada(s) e indicada(s) para REGISTRO de seu(s) respectivo(s) preço(s), ensejará a aplicação da 
penalidade enunciada nos artigo 7º da Lei nº 10.520/02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP – 10/02, sendo que 
a multa corresponderá a 30% (trinta) por cento do valor do(s) produto(s) que seria(m) registrado(s) como de 
fornecimento da(s) mesma(s). A recusa injustificada da(s) detentora(s) desta ATA em receber a(s) Nota(s) de 
Empenho correspondentes às ordens de fornecimento, implicará na aplicação da multa de 30% (trinta) por 
cento do valor do documento de empenhamento de recursos, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no 
artigo 7º da Lei nº 10.520/02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02. O retardamento injustificado da 
execução do objeto da Ata,sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02, c/c o 
artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre 
a obrigação não cumprida, na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2%; 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,4%. 
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da inadimplência contratual será de 30% (trinta 
por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço de 
nova contratação, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02, c/c o artigo 15 
da Resolução CEGP-10 / 02. 
9º Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da execução do(s) objeto(s), bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta ATA os documentos 
do EDITAL DE PREGÃO Nº 017/2020-FAMESP, constantes do Processo n.º 012946/2020-FAMESP, e, em 
especial, as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação das empresas: CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE 
MEDI. CNPJ: 01.640.262/0001-83 

 


