
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021 

ITEM 35 PARTE 3 
(Resolução TC Nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, 
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. 

CEP: 54525-180 
Telefone: (81) 3521-6645 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZ dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

067/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  24.174.062/0001-88, com sede na Rod. AL 115, nº 2.502 - Graciliano Ramos – 

Palmeira dos Índios/AL, CEP: 57.604-595, fone: (82) 3357-2076 / 3421-2733, e-mail: 

machadoarmarinhos@hotmail.com, neste ato representado por sua representante legal o Sr. Ivson 

Machado de Arruda, portador da cédula de identidade sob o n° 384.120 SSP/AL e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 640.493.884-72. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

Aquisição de baldes, vassouras, panos de chão, desinfetantes, sabão em pó, detergentes neutros, 

alvejantes, papeis higiênicos, papeis toalha, sacos de lixos, copos descartáveis, entre outros, para 

atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (exceto Secretaria 

Municipal de Saúde), através da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

067/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 067/PMCSA-

SELOG/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MACHADO 

ARMARINHOS LTDA 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QUANT. PREÇO MÉDIO 

20 

SABÃO EM PÓ: 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

COM TENSO ATIVO 
BIODEGRADÁVEL, CONTENDO 

NA COMPOSIÇÃO AGUA, 
CORANTE E BRANQUEADOR 

ÓPTICO. EMBALAGEM DE 5KG, 
COM DADOS DO FABRICANTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, 
PRAZO DE VALIDADE E 

COMPOSIÇÃO QUIMICA. O 
PRODUTO DEVERÁ TER 

REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO 
NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. 

SACO 
5kgs 

AJU 1.375 R$14,00 R$19.250,00 

VALOR: R$ 19.250,00 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZ dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

067/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 

MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  40.876.269/0001-50, com sede Rua Sargento 

Silvino Macedo, nº03, São José, Garanhuns - PE, CEP: 55.295-280., Fone: (87) 3762-0445, Email: 

distribuidora_agreste@outlook.com, neste ato representado por sua sócia, a Sra. Raíssa Rabêlo 

Ferreira, portador da cédula de identidade sob o n° 4007225-8 SDS/AL e inscrita no CPF/MF sob o n° 

136.619.254-07. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

Aquisição de baldes, vassouras, panos de chão, desinfetantes, sabão em pó, detergentes neutros, 

alvejantes, papeis higiênicos, papeis toalha, sacos de lixos, copos descartáveis, entre outros, para 

atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (exceto Secretaria 

Municipal de Saúde), através da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

067/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 067/PMCSA-

SELOG/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 

LTDA 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QUANT. VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

26 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% LÍQUIDO, 
EMBALAGEM FRASCO 1 LITRO 

embalagem 
de 01 litro 

BELLO 
BELLA 

7.500 R$ 4,95 R$ 
37.125,00 

27 PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE 100% FIBRA 
CELULÓSICA, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, 
PODENDO CONTER MICROFUROS NECESSÁRIOS PARA 
ABSORÇÃO, NEUTRO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, NA 
COR BRANCA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A 
MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICADA DE NÃO 
RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. EMBALAGEM: 
FARDO C/ 64 UNIDADES. 

FARDO c/ 
64 unidades 

COALA 
PREMIUM 

900 R$ 
59,50 

R$ 
53.550,00 

26 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% LÍQUIDO, 
EMBALAGEM FRASCO 1 LITRO 

embalagem 
de 01 litro 

BELLO 
BELLA 

22.500 R$ 4,95 R$ 
111.375,00 

27 PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE 100% FIBRA 
CELULÓSICA, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, 
PODENDO CONTER MICROFUROS NECESSÁRIOS PARA 
ABSORÇÃO, NEUTRO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, NA 
COR BRANCA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A 
MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÃO, INDICADA DE NÃO 
RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. EMBALAGEM: 
FARDO C/ 64 UNIDADES. 

FARDO c/ 
64 unidades 

COALA 
PREMIUM 

2.700 R$ 
59,50 

R$ 
160.650,00 

VALOR TOTAL: R$ 362.700,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZ dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

067/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº   05.449.553/0001-40, com sede Rua Eng. Arnaldo Lima, 77 - Areias - Recife/PE, 

CEP: 50.781-310, Fone: (81) 3257-1179, E-mail: comercial@tuttolimp.com, neste ato representado 

por seu procurador, o Sr. Estácio Ermirio da Luz Neto, portador da cédula de identidade sob o n° 

6.382.094 SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o n° 052.959.174-01. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

Aquisição de baldes, vassouras, panos de chão, desinfetantes, sabão em pó, detergentes neutros, 

alvejantes, papeis higiênicos, papeis toalha, sacos de lixos, copos descartáveis, entre outros, para 

atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (exceto Secretaria 

Municipal de Saúde), através da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

067/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 067/PMCSA-

SELOG/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: TUTTO LIMP 

DISTRIBUIDORA LTDA 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QUANT. PREÇO MÉDIO 

20 

SABÃO EM PÓ: 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

COM TENSO ATIVO 
BIODEGRADÁVEL, CONTENDO 

NA COMPOSIÇÃO AGUA, 
CORANTE E BRANQUEADOR 

ÓPTICO. EMBALAGEM DE 5KG, 
COM DADOS DO FABRICANTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, 
PRAZO DE VALIDADE E 

COMPOSIÇÃO QUIMICA. O 
PRODUTO DEVERÁ TER 

REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO 
NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. 

SACO 
5kgs 

AJU 4.125 R$13,64 R$56.265,00 

VALOR: R$56.265,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZ dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

067/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº  39.537.400/0001-76, com sede na Avenida A, n°4165, Sala 307, Bloco 

1 Torre 06, Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP 54.522-005, Fone: (81) 3203-3903, E-mail: 

maxlicite@gmail.com, neste ato representado por seu representante legal, o Sr. Sergio Leocadio da 

Silva, portador da cédula de identidade sob o n° 1.981.271 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 

427.430.364-00. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

Aquisição de baldes, vassouras, panos de chão, desinfetantes, sabão em pó, detergentes neutros, 

alvejantes, papeis higiênicos, papeis toalha, sacos de lixos, copos descartáveis, entre outros, para 

atender as Secretarias da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (exceto Secretaria 

Municipal de Saúde), através da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

067/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 067/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 067/PMCSA-

SELOG/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MAXLICITE 

SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA QUANT. PREÇO MÉDIO 

16 

DESINFETANTE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
LÍQUIDO, COM AÇÃO GERMICIDA E 

BACTERICIDA, CONTENDO ÓLEO DE PINHO, 
EUCALIPTO OU FLORAL. EMBALAGEM DE 5 

LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 
REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. 

BOMBONA 
5 litros 

VALENÇA 2.400 R$7,91 R$18.984,00 

29 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS: 
CLASSE I, EM RESINA TERMOPLÁSTICA 

VIRGEM OU RECICLADA, PACOTE COM 100 
UNIDADES, COM NO MÍNIMO 6 MICRAS. A 

EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO 
FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO, 

QUANTIDADE E OS DIZERES "MANTER FORA 
DO ALCANCE DE CRIANÇAS", "USO EXCLUSIVO 

PARA LIXO" E "SACO NÃO ADEQUADO PARA 
CONTEÚDOS PERFURANTES". O PRODUTO 

DEVERÁ ATENDER NORMAS ABNT NBR 
9191.COR PRETO, AZUL OU CINZA. 

PACOTE 
100 

unidades 
DOKAPACK 1.250 R$17,60 R$22.000,00 

29 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS: 
CLASSE I, EM RESINA TERMOPLÁSTICA 

VIRGEM OU RECICLADA, PACOTE COM 100 
UNIDADES, COM NO MÍNIMO 6 MICRAS. A 

EMBALAGEM DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO 
FABRICANTE, DIMENSÕES DO SACO, 

QUANTIDADE E OS DIZERES "MANTER FORA 
DO ALCANCE DE CRIANÇAS", "USO EXCLUSIVO 

PARA LIXO" E "SACO NÃO ADEQUADO PARA 
CONTEÚDOS PERFURANTES". O PRODUTO 

DEVERÁ ATENDER NORMAS ABNT NBR 
9191.COR PRETO, AZUL OU CINZA. 

PACOTE 
100 

unidades 
DOKAPACK 3.750 R$17,60 R$66.000,00 

VALOR: R$ 106.984,00 (CENTO E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TREZE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

069/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 

CONSTRUTORA MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 12.767.171/0001-20, com sede na Rua Isabel Moraes Assunção, 95 A, COHAB 

MASSANGANO, Rua 21, Petrolina/PE, CEP: 56.310-200, Fone: (74) 9.9936-2825, e-mail: 

const.moradanova@gmail.com, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Evaldo 

Rodrigues Lima, Portadora da cédula de identidade sob o n° 539166898 SSP/BA, e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 568.302.115-49. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria visando o 

acompanhamento de obras provenientes de recursos do FNDE e monitoramento do SIMEC, através da 

Secretaria Municipal de Educação.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

069/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 069/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O gerenciamento de Obras deverá ser entendido com um conjunto de ações e atividades 

desenvolvidas por empresa de engenharia consultiva, especializada e com equipe técnica capacitada 

em exercer o acompanhamento dos serviços de construção civil, conforme ainda o que dispõe o 

Anexo I, que acompanha o Termo de Referência, acerca do detalhamento das atividades inerentes à 

execução do objeto. 

4.2 – Mais informação da execução dos serviços constantes no Termo de Referência VIII. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento pela prestação do(s) serviço(s) deverá ser efetuado à Contratada, através de nota de 

empenho, em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à prestação de serviços, com apresentação da 

Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação; 

 

5.2. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos, inclusive quaisquer tributos, 

sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza 

resultantes da execução do objeto; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 069/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 
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independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1-  O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o 

valor total contratado pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de 

qualquer obrigação contratual. 

7.2. – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PM de 

Cabo de Santo Agostinho, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

7.3. O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula décima deste Termo de Referência 

poderá acarretar o não pagamento da parcela mensal, enquanto perdurar a pendência. 

7.4. Em caso de multa por atraso na conclusão dos eventos previstos, essa será representada por 

percentual sobre o valor total do evento em atraso, reajustado conforme contratualmente disposto, não 

excedendo a 30% (trinta por cento) do referido valor. 

7.5. A inexecução total ou parcial do objeto contratado implicará em multa de 10% (dez por cento) do 

valor total do ajuste ou do evento físico em atraso, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções 

legais cabíveis. 

7.6. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO em caso de rescisão administrativa. 

7.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo de sanção aplicada com base no 

subitem "b” acima. 

7.8. A sanção prevista no subitem "c" do item 15.7 poderá ser aplicada as empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 
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a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

7.9. A CONTRATADA sujeitar-se-á as sanções de que tratam os artigos 86, 87 e 88 e a Seção III da 

Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

10.1. Prestar à Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao cumprimento do 

objeto contratado. 

10.2. Com antecedência mínima necessária, antes do início dos serviços de assessoria técnica 

especializada e apoio na supervisão e o acompanhamento das obras em execução ou a serem 

executadas que possuem monitoramento junto aos sistemas federais SIMEC do FNDE, será realizada 

entre a Contratante e a Contratada, reunião a ser convocada pela fiscalização da Contratante, com o 

objetivo de discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado. 

10.3. A Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho exercerá ampla fiscalização nos serviços de 

assessoria técnica especializada e apoio na supervisão e fiscalização das obras, bem como das medidas 

de prevenção de acidentes, capacidade de mão de obra e outras que sejam julgadas necessárias para fiel 

cumprimento do objeto contratado. Essa fiscalização não exime a Contratada das responsabilidades 

oriundas de falhas e omissões. 

10.4. Caso a Contratada deixe de cumprir o Objeto deste Termo de Referência, a Contratante suprirá 

suas necessidades da maneira que melhor lhe convier ou for favorável, independentemente de consulta 

à Contratada, debitando-lhe os gastos realizados a esse título, e aplicando as penalidades previstas 

neste Termo de Referência e no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa a prestação dos serviços ou ao fornecimento ora 

pactuado, dentre elas: armazenagem, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

11.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a 

Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho ou terceiros, em decorrência da prestação dos 

serviços ou fornecimento de forma incorreta por parte da contratada, relativo ao objeto contratado. 

11.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens de seus, da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho ou terceiros, 

verificados em decorrência da prestação dos serviços ou ao fornecimento de forma incorreta por parte 

da contratada, relativo ao objeto contratado. 

11.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a Prefeitura 

Municipal de Cabo de Santo Agostinho ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da 

prestação dos serviços ou ao fornecimento, não sendo a Prefeitura Municipal de Cabo de Santo 

Agostinho, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes. 

11.5. Permitir que a Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho, sempre que convier, fiscalize 

os serviços ou o fornecimento objeto contratado. 

11.6. Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho sobre eventuais atos 

ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação. 

11.7. Emitir Nota Fiscal referente aos serviços executados ou fornecimento prestado durante o mês de 

referência, para fins de atestação e liquidação pela Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho. 

11.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

11.9. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 

de qualquer impedimento da execução dos serviços ou o fornecimento, que serão pactuados. 

11.10. À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços ou o 

fornecimento dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 

11.11. A Secretaria de Educação será a responsável pela gestão, gerenciamento e acompanhamento do 

serviço objeto da contratação de assessoria técnica especializada e apoio na supervisão e 

acompanhamento das obras em execução ou a serem executadas que possuem monitoramento junto ao 

SIMEC do FNDE  

 

11.12. Fornecer o serviço de assessoria técnica especializada e apoio na supervisão e acompanhamento 

das obras em execução ou a serem executadas que possuem monitoramento junto ao SIMEC do 

FNDE, somente mediante apresentação da Ordem de Serviço, devidamente autorizada pelas pessoas 

credenciadas da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho 

 

11.13. A Contratada deverá encaminhar mensalmente à Secretaria de Educação da Prefeitura 

Municipal de Cabo de Santo Agostinho, após a conclusão dos serviços contratados, faturamento 

através de Notas Fiscais devidamente acompanhadas das requisições que originaram o faturamento. 
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11.14. As faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, contra a Prefeitura Municipal de Cabo de 

Santo Agostinho. Além de constar da sua descrição, a redação exigida pela Contratante, que será 

objeto de esclarecimento à Contratada, através da Secretaria de Educação 

 

11.15. A Contratada em hipótese alguma poderá transferir os serviços ou fornecimento a terceiros sem 

a prévia autorização da Contratante. 

 

11.16. Será de inteira responsabilidade da Contratada, todos os atos praticados por seus empregados 

e/ou prepostos, ficando obrigada ao ressarcimento de quaisquer danos ou prejuízos que venham a 

causar da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho e/ou a terceiros, tais como acidentes e 

outros, estando a Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho autorizada a descontar de 

quaisquer créditos da Contratada a importância necessária à cobertura de tais danos ou prejuízos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 069/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CONSTRUTORA 

MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

ITEM 
CÓDIG

O 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. CUSTO(R$) PREÇO(R$) VALOR(R$) 

1 

  

MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA  

        

1.1 100309 

ENGENHEIRO 
CIVIL COM 

ENCARGOS 
COMPLEMENTARE

S 

MÊS 2 R$ 11.669,96 R$ 14.363,38 R$ 28.726,76 

1.2 100534 

TÉCNICO DE 
EDIFICAÇÕES COM 

ENCARGOS 
COMPLMENTARES 

MÊS 1 R$ 2.955,17 R$ 3.637,22 R$ 3.637,22 

VALOR TOTAL (12 MESES) VALOR TOTAL ANUAL: R$388.367,76 
  VALOR MENSAL: R$ 

32.363,98 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/PMCSA-SMCRSP/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/PMCSA-SMCRSP/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZESSEIS dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Coordenação Regional e Serviços 

Públicos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 

das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 homologado pelo Secretário 

Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos, neste ato representado pelo seu Secretário, 

Sr. Jeferson Timóteo de Lima, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade 

sob o nº 5.983.272 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 038.336.004-89, publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 

discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, TECHNO 

SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ: 27.499.665/0001-48, Rua Abramo Eberle, 136 – Sala 01 - Centro - 

Concórdia/SC, CEP 89.700-204, Fone: (49) 3444-9676 / 99974-7866, E-mail: 

jean@technosolucoes.net, neste ato representado por Jean Carlo Perin Zucchi, RG: 4.885.634, CPF: 

061.080.219-42. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

eventual Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, através da Secretaria Municipal de 

Coordenação Regional e Serviços Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

063/PMCSA-SMCRSP/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO 

Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 

Executiva de Logística.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada da fatura devidamente 

atestada, no setor responsável da Secretaria.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.  

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento.  

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.  

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.  

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu.  
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES  

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 

Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

9.2 - O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos 

programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

9.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei n° 8.666/93 e as alterações, por pessoa indicada pela administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA– DO FORO 
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16.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Cabo de Santo Agostinho, 16 de dezembro de 2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Coordenação 

Regional e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: TECHNO SOLUÇÕES 

EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL 

2 

NOTEBOOK – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I7-
10750H (2.6GHZ; 12MB CACHE) 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 
10 HOME TELA 15.6" FULL HD 
(1920X1080) WVA ANTIRREFLEXO 
MEMÓRIA 16GB (1X16GB) DDR4 
2933MHZ ARMAZENAMENTO 512GB 
SSD M.2 PCIE NVME SEM UNIDADE 
ÓTICA ALTO-FALANTES (2X 1.5W) 
COM CERTIFICAÇÃO,  PLACA 
GRÁFICA GTX 1650 4GB PORTAS 1X 
USB TIPO C, 2X USB 3.1, 1X HDMI, RJ-
45, COMBO AUDIO/MICROFONE, 
BATERIA 3 CÉLULAS - 45WH, 
BLUETOOTH 5.0CÂMERA HD (720P), 
SEGURANÇA SLOT LOCK TECLADO 
RETROILUMINADO (PADRÃO ABNT), 
TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO 
APONTADOR TOUCHPAD 
CONECTIVIDADE ETHERNET 
100/1000 WIRELESS 2X2 AC 
GARANTIA 24 MESES PEÇAS E 
SERVIÇOS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 
MESES EM MÃO DE OBRA E PEÇAS. 

 
Lenovo  
Gaming 

3I 
i7- 

10750H,  
NVIDIA  
GeForce  

GTX 
1650  
4GB,  
16GB 

De  
Memória 

,  
512GB  
SSD 

UND. 6 R$ 8.149,00 R$ 48.894,00 

VALOR TOTAL: R$ 48.894,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/PMCSA-SMCRSP/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/PMCSA-SMCRSP/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZESSEIS dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Coordenação Regional e Serviços 

Públicos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 

das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 homologado pelo Secretário 

Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos, neste ato representado pelo seu Secretário, 

Sr. Jeferson Timóteo de Lima, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade 

sob o nº 5.983.272 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 038.336.004-89, publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 

discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, MJ COMÉRCIO 

DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ: 07.631.411/0001-24, Rua Alterosa, n°499, Nossa Senhora da 

Conceição, Paulista/PE, S/Nº, CEP 53.425-030, Fone: (81) 9.8655-0145/9.9133-8868, E-mail: 

mjempreedimentoslocacoes@hotmail.com, neste ato representado por Veridiano Vieira Neto, RG: 

7.556.618, CPF: 061.080.219-42. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

eventual Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, através da Secretaria Municipal de 

Coordenação Regional e Serviços Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

063/PMCSA-SMCRSP/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO 

Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 

Executiva de Logística.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada da fatura devidamente 

atestada, no setor responsável da Secretaria.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.  

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento.  

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.  

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.  

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu.  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 6 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES  

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 

Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

9.2 - O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos 

programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

9.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei n° 8.666/93 e as alterações, por pessoa indicada pela administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA– DO FORO 

16.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Cabo de Santo Agostinho, 16 de dezembro de 2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Coordenação 

Regional e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MJ COMÉRCIO DE 

MÓVEIS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL 

4 
PENDRIVE 64GB – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS:  USB 3.0 

Multilaser UND. 7 R$ 62,42 R$ 436,94 

6 
MOUSE ÓPTICO USB COM FIO - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 16000 
DPI  

Multilaser UND. 15 R$ 42,62 R$ 639,30 

VALOR: R$ 1.076,24 (MIL E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/PMCSA-SMCRSP/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/PMCSA-SMCRSP/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZESSEIS dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Coordenação Regional e Serviços 

Públicos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 

das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 homologado pelo Secretário 

Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos, neste ato representado pelo seu Secretário, 

Sr. Jeferson Timóteo de Lima, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade 

sob o nº 5.983.272 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 038.336.004-89, publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 

discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa FIXAR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 

21.575.301/0001-13, Rod. PE 35, Km 03, S/Nº, Centro, Itapissuma/PE, CEP 53.700-000, Fone: (81) 

3039-8946, E-mail: fixardistribuidora@gmail.com, neste ato representado por Diogo Figueiredo 

Castro e Silva, Carteira de Identidade nº 5698148 –SSP/PE e do CPF/MF nº 048.331.314-98. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

eventual Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, através da Secretaria Municipal de 

Coordenação Regional e Serviços Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

063/PMCSA-SMCRSP/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO 

Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 

Executiva de Logística.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada da fatura devidamente 

atestada, no setor responsável da Secretaria.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.  

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento.  

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.  

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.  

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu.  
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES  

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 

Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

9.2 - O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos 

programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

9.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei n° 8.666/93 e as alterações, por pessoa indicada pela administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA– DO FORO 

16.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Cabo de Santo Agostinho, 16 de dezembro de 2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Coordenação 

Regional e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: FIXAR COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA E 

INFORMÁTICA LTDA ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL 

PROGRAMA REVIT 2022 – CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TECNOLOGIA BIM PARA 
ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E 
DESIGN. REVIT É UM ARQUIVO DE DADOS QUE 
PODE SER PARTILHADO ENTRE VÁRIOS 
USUÁRIOS. PLANOS, SEÇÕES, ELEVAÇÕES E 
LEGENDAS, SÃO TODOS INTERLIGADOS, E SE 
UM USUÁRIO FAZ UMA MUDANÇA DE UM PONTO 
DE VISTA, OS OUTROS PONTOS DE VISTA SÃO 
ATUALIZADOS AUTOMATICAMENTE.A BASE DO 
EDIFÍCIO É TRAÇADA UTILIZANDO OBJETOS 3D 
PARA CRIAR PAREDES, PAVIMENTOS, TETOS, 
ESTRUTURA, JANELAS, PORTAS E OUTROS 
OBJETOS, CONFORME NECESSÁRIO. 
GERALMENTE, QUANDO UM COMPONENTE DO 
PROJETO VAI SER VISTO EM MAIS DE UM 
PONTO DE VISTA, ELE SERÁ CRIADO USANDO 
UM OBJETO 3D. OS USUÁRIOS PODEM CRIAR 
SEUS PRÓPRIOS OBJETOS 2D E 3D PARA 
MODELAGEM E ELABORAÇÃO DE PROJETOS OU 
IMPORTÁ-LOS DE UMA OUTRA PLATAFORMA 
CAD EXEMPLO DWG, DXF, DGN,SAT OU SKP 
LICENÇA PARA 3 ANOS- 

Revit UND. 3 R$ 33.171,03 R$ 99.513,09 

PROGRAMA GLOBAL MAPPER - 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS: GLOBAL MAPPER® 
É UM SOFTWARE GIS DE PONTA QUE FORNECE 
PROFISSIONAIS INFORMAÇÕES GEOESPACIAIS, 
O MÓDULO LEITOR OTF DA GLOBAL MAPPER É 
USADO INICIANTES PARA MAPEAR EXERCÍCIOS 
DE SIMULAÇÃO. E FORMATO DE TERRENO, 
OBJETIVO (OTF) É A REPRESENTAÇÃO DO 
AMBIENTE NATURAL SINTÉTICO, (SNE) OTF 
INTEGRA RECURSOS E ELEVAÇÕES EM UMA 
REPRESENTAÇÃO BASEADA EM POLÍGONO EM 
CAMADA ÚNICA USANDO A REDE INTEGRADA 
TRIANGULADA IRREGULAR (ITIN). ESSE 
TERRENO É ACIONADO POR OUTROS SERVIÇOS 
AMBIENTAIS E DE ENGENHARIA PARA 
FORNECER INFORMAÇÕES AOS MODELOS DE 
SIMULAÇÃO PARA AJUDÁ-LOS A DETERMINAR A 
CAPACIDADE DE MOVIMENTO, VELOCIDADE, 
AQUISIÇÃO E OUTRAS CAPACIDADES 
NECESSÁRIAS PARA SUPORTAR AS ATIVIDADES 
E REQUISITOS DE SIMULAÇÃO NO TERRENO. 
LICENÇA 3  ANOS 

Mapper UND. 1 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 
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PROGRAMA TWINMOTION 2021.1 - 
CARACTERISTICAS:TWINMOTION PERMITE QUE 
VOCÊ INSIRA UM PROJETO EM SEU AMBIENTE 
DINÂMICO, VISUALIZE-O EM TEMPO REAL, CRIE 
APRESENTAÇÕES REALISTAS E ANIMADAS A 
PARTIR DE DADOS 3D, PARA A TOMADA DE 
DECISÕES NO LOCAL. O SOFTWARE É 
COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE 
ARQUITETURA 3D NO MERCADO IMPORTANDO 
FORMATOS FBX, DWG,SKP, C4D, LI3. LICENÇA 
PARA 3 ANOS  

Twinmotion UND. 2 R$ 1.351,73 R$ 2.703,46 

TECLADO PADRÃO USB COM FIO – 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS: RESISTENTE A 
ÁGUA ABNT2 1000DPI  

C3tech UND. 7 R$ 31,41 R$ 219,87 

VALOR: R$ 108.886,42 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E 
DOIS CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/PMCSA-SMCRSP/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/PMCSA-SMCRSP/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZESSEIS dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Coordenação Regional e Serviços 

Públicos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 

das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 homologado pelo Secretário 

Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos, neste ato representado pelo seu Secretário, 

Sr. Jeferson Timóteo de Lima, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade 

sob o nº 5.983.272 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 038.336.004-89, publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 

discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 

WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ: 

21.575.301/0001-13, Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 1710 – Casa Caiada, Olinda/PE, 

CEP: 53.030-260, Fone: (81) 3877-1105, E-mail: licitacao1@weltsolutions.com.br, neste ato 

representado por Estela Geisa Carvalho de Paula Leite, Carteira de Identidade nº 7.864.708 e do 

CPF/MF nº 094.534.064-81. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 

acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

eventual Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, através da Secretaria Municipal de 

Coordenação Regional e Serviços Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

063/PMCSA-SMCRSP/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO 

Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 

Executiva de Logística.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada da fatura devidamente 

atestada, no setor responsável da Secretaria.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.  

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento.  

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 063/PMCSA-SMCRSP/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.  

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.  
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu.  

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES  

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Prefeitura Municipal do Cabo de 

Santo Agostinho interessada (o), consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

9.2 - O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos 

programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 

9.3 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei n° 8.666/93 e as alterações, por pessoa indicada pela administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 063/PMCSA-

SMCRSP/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 
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8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA– DO FORO 

16.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Cabo de Santo Agostinho, 16 de dezembro de 2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Coordenação 

Regional e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: WELTSOLUTIONS 

SUPORTE EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL 

11 

PROGRAMA AUTOCAD 2022 - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
SOFTWARE DO TIPO CAD — 
COMPUTER AIDED DESIGN OU 
DESENHO AUXILIADO POR 
COMPUTADOR - CRIADO E 
COMERCIALIZADO PELA AUTODESK, 
INC. DESDE 1982. É UTILIZADO 
PRINCIPALMENTE PARA A 
ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE DESENHO 
TÉCNICO EM DUAS DIMENSÕES (2D) E 
PARA CRIAÇÃO DE MODELOS 
TRIDIMENSIONAIS (3D). ALÉM DOS 
DESENHOS TÉCNICOS, O SOFTWARE 
VEM DISPONIBILIZANDO, EM SUAS 
VERSÕES MAIS RECENTES, VÁRIOS 
RECURSOS PARA VISUALIZAÇÃO EM 
DIVERSOS FORMATOS. É AMPLAMENTE 
UTILIZADO EM ARQUITETURA, DESIGN 
DE INTERIORES, ENGENHARIA CIVIL, 
ENGENHARIA QUÍMICA , ENGENHARIA, 
MECÂNICA, ENGENHARIA GEOGRÁFICA 
, ENGENHARIA ELÉTRICA   
 LICENÇA PARA 3 ANOS 

  
AUTODESK 
AUTOCAD 

UND. 1 R$ 24.200,00 R$ 24.200,00 

12 

PROGRAMA OFFICE 365 - 
CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO DE 
PROGRAMAS DE PRODUTIVIDADE, 
EDIÇÃO DE TEXTOS, CRIAÇÃO DE 
PLANILHAS, CRIAÇÃO DE 
APRESENTAÇÕES LICENÇA PARA 3 
ANOS 

MICROSOFT  
APPS FOR 
BUSINESS 

UND. 2 R$ 2.900,00 R$ 5.800,00 

R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 

SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ: 29.955.518/0001-

60, com sede na Rua Altino Fraga, 389, Santa Rosa, Palmares/PE, CEP: 55.540-000, Fone: (81) 3661-4505 / 

9.9800-4242, homeofficepalmares@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Sergio 

Leocadio da Silva, portador da cédula de identidade sob o n° 1981271 SSP/PE e inscrito no CPF/MF: 

427.430.364-00. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
MESA RETANGULAR MONOBLOCO 
- DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/MS-
RET 

UND. 6 
R$ 

398,46 
R$ 

2.390,76 

2 
BANCO RETANGULAR 
MONOBLOCO COM BORDAS -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/BNC-
RET 

UND. 12 
R$ 

338,22 
R$ 

4.058,64 

3 

CONJUNTO BERÇO EM MDF COM 
GRADE NA COR BRANCA 
ACETINADA -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

FNDE/PROINFÂNCIA 
BÇ1 

UND. 16 
R$ 

646,89 
R$ 

10.350,24 

11 
MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 
ANOS SALA MULTIUSO -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/MS-05 UND. 8 
R$ 

269,91 
R$ 

2.159,28 

12 
CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 
6 ANOS SALA MULTIUSO -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/CAD-
06 

UND. 16 R$ 99,93 
R$ 

1.598,88 

20 
MESA DE TRABALHO -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/MS-
TRAB 

UND. 4 
R$ 

349,83 
R$ 

1.399,32 

23 
CADEIRA -FIXA PARA REUNIÃO -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/CAD-
FIX 

UND. 10 
R$ 

138,50 
R$ 

1.385,00 

24 
SOFÁ 02 LUGAES -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/SF-
2LUG 

UND. 1 
R$ 

865,00 
R$ 865,00 

25 
MESA DE REFEIÇÃO PARA 
ADULTO -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

MASTERFLEX/MS-
REF 

UND. 1 
R$ 

406,67 
R$ 406,67 

26 
CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA 
ADUNTOS -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

MASTERFLEX/ UND. 4 
R$ 

100,06 
R$ 400,24 

VALOR: R$ 25.014,03 (VINTE E CINCO MIL E QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA, inscrita no CNPJ: 07.628.070/0001-

38, com sede na Av. Bias Fortes Nº 405 Vila De Lourdes – Curvelo / MG - CEP: 35.796-489, Fone: 

(38) 3721 6983 / 3721 9177, orthovidacvo@gmail.com, representada por seu representante legal, 

Anderson Carlos Diniz Silva, RG: 14.854.629 SSP- MG: CPF: 083.721.346-00, com endereço Rua 

Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 – Jardim Paraíso - Curvelo/MG. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 
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COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA 
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CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

4 
CONJUNTO COLCHONETE PARA 
REPOUSO -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

ORTHOVIDA / 
COLCHONETE 

D20 
UND. 12 R$ 461,33 

R$ 
5.535,96 

7 
COLCHONETE PARA TROCADOR -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR  

ORTHOVIDA / 
COLCHONETE 

D20 
UND. 6 R$ 116,66 R$ 699,96 

VALOR: R$ 6.235,92 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, A 

J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME, sob CNPJ: 31.070.140/0001-60, com 

sede na Rua Pinto Júnior, 48, Prado, Recife/PE, CEP 50.830-060, telefone: (81) 3099-1310, e-mail: 

vendas.multiplicanegocios@gmail.com, representada por Sr. Luiz Gil Martins de Souza, brasileiro, divorciado, 

empresário, CPF: 586.495.904-97, RG: 2.847.097 - SDS. A sequência da classificação das empresas 

também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: A J P DE SOUZA & CIA 

COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

9 
CONJUNTO COLETIVO UMA MESA 
E QUATRO CADEIRAS TAMANHO 
01 -  DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS 

UND. 16 
R$ 

437,50 
R$ 

7.000,00 

10 
CONJUNTO PARA PROFESSOR 
UMA MESA E CADEIRA -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS 

CONJUNTOPROF 
UND. 4 

R$ 
315,00 

R$ 
1.260,00 

13 
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS CONJAL 

UND. 24 
R$ 

256,25 
R$ 

6.150,00 

14 
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS CONJAL 

UND. 24 
R$ 

285,00 
R$ 

6.840,00 

15 
ARMÁRIO EM AÇO COM 16 
PORTAS -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS ROUPAÇO 

UND. 4 
R$ 

1.500,00 
R$ 

6.000,00 

16 
ARMÁRIO EM AÇO COM 12 
PORTAS -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS ROUPAÇO 

UND. 4 
R$ 

1.140,00 
R$ 

4.560,00 

17 
ARMARIO DE PRIMEIROS 
SOCORROS -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS ARMVITRINE 

UND. 1 
R$ 

1.285,00 
R$ 

1.285,00 

18 
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS ARMAÇO 

UND. 4 
R$ 

1.020,00 
R$ 

4.080,00 

19 
ARQUIVO EM AÇO -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

AÇO EXPRESS 
MÓVEIS ARQAÇO 

UND. 2 
R$ 

700,00 
R$ 

1.400,00 

VALOR: R$ 39.075,00 (TRINTA E NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, CNPJ: 21.286.632/0001-

33, Rua: João Bettega, nº 513 Conj 19 2º andar, Portão - Curitiba/PR - CEP 81.070-000, Fone: (41) 

3388-3427, E-mail: proposta@comercioinova.com.br, neste ato representado por AIRTON 

BANDEIRA DA SILVA, RG 6.209.470-2/SESP/PR, CPF/MF 884.032.209-44 e CNH nº 

02421088350  DETRAN/PR.. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 

acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: INOVA COMERCIAL & 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

32 
CASA DE BONECAS -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

Freso - 98101-A UND. 1 
R$ 

3.158,25 
R$ 3.158,25 

33 
ESCORREGADOR -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

Lig Lig Brinquedos 
- Grande 

UND. 1 R$ 961,12 R$ 961,12 

34 
GANGORRA DUPLA PARA 
CRIANÇAS -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

Freso - 30211 UND. 1 R$ 452,50 R$ 452,50 

35 
TÚNEL LUDICO PARA CRIANÇA -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Lig Lig Brinquedos 
- Centopéia 

UND. 1 
R$ 

2.217,94 
R$ 2.217,94 

36 
GIRA-GIRA OU CARROSSEL -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Freso - 37374 UND. 1 
R$ 

1.173,15 
R$ 1.173,15 

42 
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS 
INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Netter - NT210 3T UND. 1 
R$ 

11.974,00 
R$ 

11.974,00 

49 
BATEDEIRA PLANETARIA 12L -  
DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Maná - BOM-12 
ST 

UND. 1 
R$ 

2.918,00 
R$ 2.918,00 

54 
PURIFICADOR DE ÁGUA 
REFRIGERADO -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

Libell - ACQUA 
FLEX 

HERMÉTICO 
UND. 3 R$ 608,18 R$ 1.824,54 

VALOR: R$ 23.506,35 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

39.537.400/0001-76, com sede na Avenida A, 4165, Sala 307, Bloco 1, Torre 06, Paiva, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, CEP: 54.522-005, fone: (81) 3203-3903, e-mail: maxilicite@gmail.com, neste ato 

representada por seu representante legal, o Sr. Anderson Soares da Silva, portadora da cédula de 

identidade sob o n° 5432363 SDS/PE e  inscrito no CPF/MF sob o n° 030.407.284-23. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA UND 
QUAN

T 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

39 
FOGÃO INDUSTRIAL 6  QUEIMADORES COM 
02 FORNOS -  DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Cristal 
aço 

UND
. 

1 
R$ 

2.600,00 
R$ 2.600,00 

45 
ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS 
CÍTRICAS -  DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

Vitalex 
UND

. 
1 R$ 297,19 R$ 297,19 

62 
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
36.000 BTU´S -  DESCRIÇÃO CORRETA NO 
TR 

Philco 
UND

. 
1 

R$ 
9.600,00 

R$ 9.600,00 

64 
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
12.000 BTU´S -  DESCRIÇÃO CORRETA NO 
TR 

Electrolux 
UND

. 
2 

R$ 
2.220,00 

R$ 4.440,00 

VALOR: R$ 16.937,19 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE 
CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  

BRÁSIDAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  20.483.193/0001-96, com sede na Rua Adolfo 

Wruck, 65, Asilo, Blumenau/SC, CEP: 89.031-410, Fone: (47) 3057-3920, E-mail: 

propostas@brasidas.com.br, neste ato legalmente representado por seu procurador, o Sr. Emerson 

Luis Koch, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 2.210.119 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob 

o nº. 932.595.229-72. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: BRÁSIDAS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA UND 
QUAN

T 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

40 
FOGAO LINHA BRANCA 4 
QUEIMADORES -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

Atlas/Monaco 
4B 

UND
. 

1 
R$ 

773,50 
R$ 773,50 

44 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
15L -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

JL 
COLOMBO/135

0 

UND
. 

4 
R$ 

1.336,75 
R$ 

5.347,00 

58 
CARRO COLETOR DE LIXO 
120L -  DESCRIÇÃO CORRETA 
NO TR 

LAR/Coletor 
120L 

UND
. 

2 
R$ 

284,70 
R$ 569,40 

VALOR: R$ 6.689,90 (SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa   

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

21.971.041/0001-03, com sede na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n°88, Sala A, Araçatuba - 

SP, CEP. 16.075-370., Fone: (18) 3621-2782, E-mail: licitacao2@kcrequipamentos.com.br, neste ato 

legalmente representado por sua procuradora, a Sra. KAREN CRISTIANE RIBEIRO 

STANICHESKI, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 27.601.293-8 SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 277.277.558-50., domiciliada na R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - 

ARAÇATUBA/SP  A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
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aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
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conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 
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12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: K.C.R.S. COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

47 
BALANÇA PLATAFORMA 150KG 
-  DESCRIÇÃO CORRETA NO TR 

LIDER - 
B530 

UND. 1 
R$ 

1.240,00 
R$ 1.240,00 

VALOR: R$ 1.240,00 (MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa   

L A PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº  40.965.390/0001-59, com sede na Rua Telêmaco Borba, nº464, Joinville/SC, CEP: 54.522-005, 

Fone: (41) 3203-9815, E-mail: lpazinatoequipamentos@gmail.com, neste ato legalmente representado 

pela Sra. Luana Andressa Pazinato, Carteira de Identidade nº.7.644.452-8, Órgão Expedidor SSP PR, 

CPF 061.188.499-27. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: L A PAZINATO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

57 
SECADORA DE ROUPAS LINHA 
BRANCA 10kg -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

MIDEA 
SM111/112 

UND. 1 
R$ 

2.052,00 
R$ 2.052,00 

VALOR: R$ 2.052,00 (DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

054/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa   

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  31.768.037/0001-98, com sede na Rod. BR 101, 0 – sala 118 

– Distrito Industrial – Conde, PB – CEP: 58.322-000, Fone: (81) 99185-5298, E-mail: 

licitacao@grupomoov.com, neste ato legalmente representado pelo Sr. Gustavo Luiz Wanderley 

Costa, Carteira de Identidade nº.5.086.810 SSP-PE, CPF 030.619.074-59. A sequência da classificação 

das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

aquisição de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CEMEI DO HABITACIONAL NOVA 

VILA CLAUDETE, em atendimento as necessidades dos alunos, professores e demais servidores, de 

acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência, através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 2 de 6 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

054/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Caso o produto não corresponde ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei N° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem.  

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
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Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 054/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: EGC COMERCIO E 

ATACADISTA DE INFORMATICA E 

ELETROELETRONICOS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA 
UN
D 

QUAN
T 

VALO
R 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

65 
TELEVISOR 43" -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

MULTILASE
R SMART TV 

43 

UN
D. 

2 
R$ 

2.182,
89 

R$ 
4.365,78 

66 
APARELHO DE DVD -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

KNUP KP-
D112 

UN
D. 

2 
R$ 

380,00 
R$ 760,00 

68 
VENTILADOR DE TETO -  DESCRIÇÃO 
CORRETA NO TR 

VENTISOL 
COMERCIAL 

UN
D. 

13 
R$ 

171,17 
R$ 

2.225,21 

VALOR: R$ 7.350,99 (SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE 
CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/PMCSA-SMDS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/PMCSA-SMDS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/PMCSA-SMDS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 

representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 034/PMCSA-SMDS/2021 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 

Social, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. Pablo Augusto Tenório De Carvalho, 

brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº. 1611056 SSP-AL e inscrito no CPF/MF sob o 

nº. 030.044.564-43, residente e domiciliado no Condomínio Country de Aldeia, lote H1, Estrada do 

Ouro, Km 15, SN, Paudalho – PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa LAMPIÃO CAÇA, PESCA E CAMPING EIRELI, 

sob CNPJ: 09.019.761/0001-60, com sede na Rua Teixeira de Sá, 48, Centro, Cabo de Santo Agostinho, CEP: 

54505-507, representada por Paulo André Gomes de Barros, RG:  2799011 SSP, Cpf: 416.295.744-49, com 

residência na Rua Dois, 2, Itapoama, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP: 54.590-000, sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de Materiais destinados a 

Coordenadoria de Salvamento Aquático do Município do Cabo de Santo Agostinho, através da 

Gerencia de Defesa Civil – Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 

adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 

cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

034/PMCSA-SMDS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 

transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto a ser fornecido mediante requisição da SELOG – Secretaria 

Executiva de Logística, é de 20 (trinta) dias corridos, sem quaisquer despesas adicionais para com 

transporte, frete, carga, seguro e outras despesas, não poderá ser superior ao cronograma de entrega 

abaixo registrado. 

4.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pelo contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei n° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem 

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.   

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do produto e a 

apresentação e o ateste da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 
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 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada (o), consoante 

o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
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Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

 de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: LAMPIÃO CAÇA, PESCA 

E CAMPING EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

BOIA DE SALVAMENTO AQUÁTICO TIPO RESCUE 
TUBE OU LIFE BELT -  CARACETRÍSTICAS MÍNIMAS: 

MATERIAL PVC E POLIETILENO EXPANDIDO, ALÇAS 
IMPERMEAVEL, MOSQUETÃO TODO EM DURO 
ALUMINIO OU AÇO INOX MEDINDO: 7 CM, ALÇAS E 
AÇO INOX, CORDA EM POLIESTILENO DE 2 MTS 8MM 
DE EXPESSURA ( LIGA O SALVA-VIDAS AO RESCUE), 
TAMANHO APROXIMADO: 1,20 X 20 LARGURA E 10 
EXPESSURA, CAPACIDADE 120KG 

MARIMARMED UND. 100 
R$ 

475,00 

R$ 
47.500,00 

2 

GUARDA SOL DE MADEIRA MACIÇA - 

CARACTERÍSTICAS MTAMANHO 3 ARMAÇÃO: 
MADEIRA MACIÇA, FORMATO: REDONDO, VARÃO 
PRINCIPAL: BI-PARTIDO OM ENCAIXE DE ALUMÍNIO. 
COBERTURA: LONA OLÁSTICA LISA(BAGUM) COM 
ABAS, FIXAÇÃO DAS VARETAS: PINOS 
GALVANIZADOS, CORES: AMARELO E VERMELHO 

COURO E 
ARTE 

UND. 100 
R$ 

495,00 

R$ 
49.500,00 

3 

APITO TIPO FOX40 CLASSICO - CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO NÃO TÓXICO, 
DECIBIS: 115, PESO: 17G, MEDIDAAS: 5,5X2X5X2 
5CM, COR VERMELHO 

MIKASA UND. 100 R$ 65,00 
R$ 

6.500,00 

4 

CADEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADA - 

CARACETRÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO OVERSIVE (MAIOR QUE A USUAL) PARA 
GARANTIR MAIOR CONFORTO, DOBRAVEL COM 
BRAÇO EM ALUMÍNIO E ENCOSTO E FUNDO EM 
POLIETILENO, PESO MAXIMO MÍNIMO SUPORTADO 
120 KG 

FD UND. 100 
R$ 

225,00 

R$ 
22.500,00 

5 

NADADEIRA DE ENGATE RÁPIDO - 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUE PROPORCIONA 
AO USUÁRIO CALÇAR E RETIRAR AS NADADEIRAS 
DE FORMA SIMPLES E EFICIENTE RECOMENDADO 
PARA LOCAIS COM ONDAS GRANDES. MATERIAL 
FLUTUANTE QUE EM CASO DE PERDA FACILITA A 
RECUPERAÇÃO BORDAS ARRENDODADAS 
LATERAIS COM LAMINAS RÍGIDAS DE BORRACHA 
EVITE FADIGA MUSCULAR SISTEMA DE CANIS QUE 
MELHORA A HIDRODINÂMICA. MATERIAL 100% 
BORRACHA DE ALTA QUALIDADE CORES: 
VERMELHA E AMRELA OU PRETA E VERMELHA, PÉ 
DIREITO E ESQUERDO NA MESMA PROPORÇÃO SEM 
DIFERENCIAR DIRETO OU ESQUERDO COM 
BORRACHA FLEXÍVEL E ANATÔMICA COM 3 
ORIFÍCIOS PARA VAZÃO DA ÁGUA E SOLADO COM 
SALIÊNCIAS PARA AUMENTAR A ADERÊNCIA 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, DÁ 
POSSIBIDADE DE CAMINHAR COM ELA PRESA AO 
PÉ. 

KPALDA PAR 50 
R$ 

495,00 

R$ 
24.750,00 
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7 

PROTETOR SOLAR LABIAL FPS 40 - 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROTEÇÃO ALTA UVA 
E UVB DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. 
PROMOVENDO AMPLO ESPECTRO DE PROTEÇÃO 
FPS. 40 UVB 98% DE PROTEÇÃO UVA CURTO E 
LONGO. POSSUI EMBALAGEM PLÁSTICA EM FORMA 
DE BASTÃO 5 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMA DE 12 MESES 

FARMAX UND. 350 R$ 44,00 
R$ 

15.400,00 

8 

BANDEIRA DE SALVAMENTO AQUATICO COM 
MASTRO -  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BANDEIRA 

DE SALVAMENTO AQUATICO NA COR VERMELHA, 
MEDINDO 30CM X 60CM, COM A FRASE PERIGO 

BORDADA EM BRANCO NO CENTRO EM AMBOS OS 
LADOS, COM MASTRO DE MADEIRA DE LEI COM 4 
METROS DE COMPRIMENTO 

*** UND. 50 
R$ 

335,00 

R$ 
16.750,00 

9 

PRANCHÃO DE SALVAMENTO LONGBOARD 
AQUATICO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

DIMENSÕES: 2440 X 586 X 76 MM, MATERIAL: 
BLOCOS TECCEL 1ª QUALIDADE, LAMINAÇÃO 
POLIESTER, TECIDO IMPORTADO JPS 6OZ, PINTURA 
BÁSICA, QUILHAS DE ENCAIXE SIMILAR FCSE ALÇAS 
PARA SALVAMENTO.  

MARROQUIM UND. 20 
R$ 

3.250,00 

R$ 
65.000,00 

10 

COLAR CERVICAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: O 

COLAR CERVICAL COM ATÉ 16 POSIÇÕES, 
DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO 
DO ALINHAMENTO NEUTRAL DA ESPINHA CERVICAL. 
COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PEÇA 
AJUSTÁVEL DE ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 
POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM 
AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA 
DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, 
SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR 
CERVICAL ADULTO E 2 MEDIDAS DE COLAR 
CERVICAL PEDIÁTRICO. DEVE POSSUI APOIO DE 
MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL QUE FACILITA 
PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO, TRANSLÚCIDO. 
POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 
CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA, BEM COMO 
ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE 
FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA. 

INOVAR MED UND. 20 
R$ 

150,00 

R$ 
3.000,00 

VALOR: R$ 250.900,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/PMCSA-SMDS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/PMCSA-SMDS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/PMCSA-SMDS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 

representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 034/PMCSA-SMDS/2021 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 

Social, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. Pablo Augusto Tenório De Carvalho, 

brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº. 1611056 SSP-AL e inscrito no CPF/MF sob o 

nº. 030.044.564-43, residente e domiciliado no Condomínio Country de Aldeia, lote H1, Estrada do 

Ouro, Km 15, SN, Paudalho – PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.372.104/0001-43, com sede na  Rua Luiz Alves 

Cavalcante, 689, Sala 102, Vilar Dos Teles, São João De Meriti-RJ, CEP 25.56-140, Rua Luiz Alves 

Cavalcante, 689, Sala 102, Vilar Dos Teles, São João De Meriti-RJ, CEP 25.56-140, E-mail: 

dedcomercial@gmail.com, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Denise Fontes de 

Carvalho, portador da cédula de identidade sob o n° 07.393.686-6 IFP/RJe inscrito no CPF/MF sob o 

n° 928.222.317-53, sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de Materiais destinados a 

Coordenadoria de Salvamento Aquático do Município do Cabo de Santo Agostinho, através da 

Gerencia de Defesa Civil – Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 

adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 

cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

034/PMCSA-SMDS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 

transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto a ser fornecido mediante requisição da SELOG – Secretaria 

Executiva de Logística, é de 20 (trinta) dias corridos, sem quaisquer despesas adicionais para com 

transporte, frete, carga, seguro e outras despesas, não poderá ser superior ao cronograma de entrega 

abaixo registrado. 

4.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pelo contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei n° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem 

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.   

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do produto e a 

apresentação e o ateste da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
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7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada (o), consoante 

o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 
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10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

 de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:   D&D PRODUTOS DE 

HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

6 

PROTETOR SOLAR FP5 50 - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROTEÇÃO 
ALTA UVA E UVB ATENDE AO RIGOROSO 
PADRÃO AUSTRALIANO DE PROTEÇÃO 
UVA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
PROTEÇÃO ALTA UVA E UVB 
PROMOVENDO AMPLO ESPECTRO DE 
PROTEÇÃO FPS 50 UVB 98% DE 
PROTEÇÃO UVA CURTO E LONGO. 
EFICAX NA PREVENÇÃO E QUEIMADURAS 
SOLARES CAUSADAS PELOS RAIOS UVB. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. 
EMBALAGEM EM BISNAGA PLASTICA COM 
200ML. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 
DE 12 MESES 

ALG 
SUN 
FAB: 
ALG 
SUN 

UND. 700 
R$ 

12,85 
R$ 

8.995,00 

VALOR: R$ 8.995,00 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/PMCSA-SMDS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/PMCSA-SMDS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/PMCSA-SMDS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 

representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 034/PMCSA-SMDS/2021 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 

Social, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. Pablo Augusto Tenório De Carvalho, 

brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº. 1611056 SSP-AL e inscrito no CPF/MF sob o 

nº. 030.044.564-43, residente e domiciliado no Condomínio Country de Aldeia, lote H1, Estrada do 

Ouro, Km 15, SN, Paudalho – PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NAYARA KRISLEY DOS SANTOS 

ALBUQUERQUE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  35.503.809/0001-10, com sede na  4ª Travessa 

Oscar Francisco De Lima, 9, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54.580-648, 

Fone: (81) 8192-2444, E-mail: meta.empenho@gmail.com, neste ato representado por sua 

representante legal, a Sra. Nayara Krisley dos Santos Albuquerque, portador da cédula de 

identidade sob o n° 8.304.114 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 089.230.254-29, sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de Materiais destinados a 

Coordenadoria de Salvamento Aquático do Município do Cabo de Santo Agostinho, através da 

Gerencia de Defesa Civil – Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 

adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 

cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

034/PMCSA-SMDS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 

transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto a ser fornecido mediante requisição da SELOG – Secretaria 

Executiva de Logística, é de 20 (trinta) dias corridos, sem quaisquer despesas adicionais para com 

transporte, frete, carga, seguro e outras despesas, não poderá ser superior ao cronograma de entrega 

abaixo registrado. 

4.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pelo contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei n° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem 

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.   

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do produto e a 

apresentação e o ateste da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 
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 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 034/PMCSA-SMDS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada (o), consoante 

o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 6 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 034/PMCSA-

SMDS/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

 de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:  NAYARA KRISLEY 

DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

11 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: O IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO 
UTILIZADO EM RESGATE E TRANSPORTE DE 
VÍTIMAS, INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA, 
EM CONJUNTO COM O COLAR CERVICAL DE 
RESGATE E UMA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO. O 
IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, PRODUZIDO 
EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE 
REVESTE A PRANCHA, POSSUI ORIFÍCIO 
AURICULAR DE 8 CM PARA VERIFICAÇÃO DE 
SANGRAMENTO, SEU MATERIAL DE ESPUMA DE 
VINIL EMBORRACHADA, TORNA ESTE 
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL E 
LAVÁVEL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PRESO 
COM VELCRO AO TECIDO E FIVELAS REGULÁVEIS 
NA BASE; POSSUI DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO 
(TESTA E QUEIXO); POSSUI ORIFICIO AURICULAR 
DE 80 MM; FEITO EM MATERIAL DE ESPUMA 
FLEXIVEL (ESPUMA DE CÉLULAS FECHADAS 
OBITIDA A PARTIR DA EXPANSÃO DE ETILENO 
ACETATO DE VINILA (EVA) MOLDADA) 

PM2 
Medical 

UND. 20 
R$ 

174,45 
R$ 

3.489,00 

VALOR: R$ 3.489,00 (Três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/PMCSA-SMDS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/PMCSA-SMDS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/PMCSA-SMDS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 

representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 082/PMCSA-SMDS/2021 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 

Social, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. Pablo Augusto Tenório De Carvalho, 

brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº. 1611056 SSP-AL e inscrito no CPF/MF sob o 

nº. 030.044.564-43, residente e domiciliado no Condomínio Country de Aldeia, lote H1, Estrada do 

Ouro, Km 15, SN, Paudalho – PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  27.136.199/0001-36, com sede na Av. João Cancio da Silva, 

867, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-342, fone: (83) 4141-6345, e-mail: 

ravdmultiutilidades@hotmail.com, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Anderson 

Soares da Silva, portadora da cédula de identidade sob o n° 5432363 SDS/PE e  inscrito no CPF/MF 

sob o n° 030.407.284-23, sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de fardamento destinado aos alunos 

do curso de formação da Guarda Civil Municipal, através da Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 

adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 

cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

082/PMCSA-SMDS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-

SMDS/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 

transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-SMDS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto a ser fornecido mediante requisição da SELOG – Secretaria 

Executiva de Logística, é de 10 (dez) dias corridos, sem quaisquer despesas adicionais para com 

transporte, frete, carga, seguro e outras despesas, não poderá ser superior ao cronograma de entrega 

abaixo registrado. 

4.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pelo contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei n° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem 

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.   

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do produto e a 

apresentação e o ateste da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 082/PMCSA-SMDS/2021  que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

6.9 – O produto a ser fornecido deverá estar apropriado para o uso e com o prazo de validade de, no 

mínimo, 01 (um) ano, ou de acordo com a especificação do produto, a contar do efetivo fornecimento. 

6.10 – Manter todas as despesas, dentre as quais os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

6.11 – Os danos causados à Administração ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dela 

CONTRATADA. 

6.12 – Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e resistente. 

6.13 – Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá 

promover a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação, sob pena de 

suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação da sanções 

cabíveis.  

6.14 – O recebimento do objeto licitado e afinal contratado será procedido, com observância às 

disposições acima descrita e do art. 73, inciso II, da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada (o), consoante 

o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 
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10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-

SMDS/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

 de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:  RAVD COMERCIO E 

MULTI UTILIDADES EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1 Gorro, tipo Pala, na cor amarela, com a 
inscrição: Curso de Formação GCM, na 
lateral do Gorro e com o brasão da GCM 
apenas orlado na cor preta no centro, 
com fechamento e ajuste na parte de traz 
através de velcro. Tamanho Único. 

RAVD UND. 130 R$ 
27,23 

R$ 
3.539,90 

4 Cinto de guarnição Confeccionado em 
nylon cordura, possui sistema de 
fechamento com regulagem por velcro 
,acabamento com proteção lateral, 
composto de : porta carregador duplo 
pistola, porta tonfa MPT-01, porta 
algemas semi aberto MPA-01, coldre 
para pistola. Largura 7,5cm e 
comprimento P-107cm; M- 110cm; G 
125cm e GG- 135cm, tamanho a definir 
no momento do pedido. 

RAVD UND. 130 R$ 
117,69 

R$ 
15.299,70 

                                                                VALOR TOTAL: R$ 18.839,60 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/PMCSA-SMDS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/PMCSA-SMDS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/PMCSA-SMDS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, por seus 

representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 082/PMCSA-SMDS/2021 homologado pelo Secretário Municipal de Defesa 

Social, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. Pablo Augusto Tenório De Carvalho, 

brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade nº. 1611056 SSP-AL e inscrito no CPF/MF sob o 

nº. 030.044.564-43, residente e domiciliado no Condomínio Country de Aldeia, lote H1, Estrada do 

Ouro, Km 15, SN, Paudalho – PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  COMERCIAL MASTER EIRELI ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  11.791.908/0001-87, com sede na Rua Manoel de Lulu, 31, Pilar, Ilha de 

Itamaracá – PE, CEP: 53.900-000, Fone: (81) 3271-9544, E-mail: comercialmaster@outlook.com, 

neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Luiz Dias do Prado, portadora da cédula de 

identidade sob o n° 761370 SSP/PE e  inscrito no CPF/MF sob o n° 125.908.864-20, sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de fardamento destinado aos alunos 

do curso de formação da Guarda Civil Municipal, através da Secretaria Municipal de Defesa Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria não será obrigada a 

adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 

do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, 

cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

082/PMCSA-SMDS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-

SMDS/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse 

transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-SMDS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O prazo de entrega do objeto a ser fornecido mediante requisição da SELOG – Secretaria 

Executiva de Logística, é de 10 (dez) dias corridos, sem quaisquer despesas adicionais para com 

transporte, frete, carga, seguro e outras despesas, não poderá ser superior ao cronograma de entrega 

abaixo registrado. 

4.2 – Caso o produto não corresponda ao exigido, a contratada deverá providenciar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação expedida pelo contratante, a sua 

adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas na Lei n° 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

4.3 – O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias ao seu manuseio e a sua 

perfeita caracterização, sendo imprescindível à marca, o peso, a composição, o local de fabricação, o 

prazo de validade (se aplicável ao produto), a garantia e as instruções de montagem 

4.4 – A entrega deve ser acompanhada da Nota Fiscal referente à quantidade solicitada; 

4.5 – Correrão por conta da Contratada, até a entrega do item no local acima indicado, todas as 

despesas referentes à embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, sem prejuízo de outros inerentes ao fornecimento.   

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento do produto e a 

apresentação e o ateste da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 
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 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 082/PMCSA-SMDS/2021  que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

6.9 – O produto a ser fornecido deverá estar apropriado para o uso e com o prazo de validade de, no 

mínimo, 01 (um) ano, ou de acordo com a especificação do produto, a contar do efetivo fornecimento. 

6.10 – Manter todas as despesas, dentre as quais os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

6.11 – Os danos causados à Administração ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dela 

CONTRATADA. 

6.12 – Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e resistente. 

6.13 – Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá 

promover a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação, sob pena de 

suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação da sanções 

cabíveis.  

6.14 – O recebimento do objeto licitado e afinal contratado será procedido, com observância às 

disposições acima descrita e do art. 73, inciso II, da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada (o), consoante 

o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 
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10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 082/PMCSA-

SMDS/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

 de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:   COMERCIAL MASTER 

EIRELI ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

5 Simulacro de Arma, em material plástico, 
totalmente inerte, na cor azul, associada a 
condições de treinamento na área de segurança 
pública, denominado comumente de “Blue Gun”. 

GERMAN UND. 120 R$ 
158,33 

R$ 
18.999,60 

6 Algema em aço inox com duplo sistema de 
segurança resistência à tração acima de 
500Kg/f, bloqueio de mecanismo (trava de 
segurança), com dispositivo de acionamento na 
parte superior lateral contrária à abertura da 
algema, não permitindo sua abertura em a chave 
adequada, alça dentada de fechamento com 
guias corrediças para impedir sua abertura por 
pressão, junção das algemas por elos 
(correntes), dupla catraca de fechamento com 
03 dentes, de acordo com a norma NIJ (National 
Institute of Justice) 03.07.01. 

GERMAN UND. 30 R$ 
255,33 

R$ 
7.659,90 

                                                           VALOR TOTAL: R$ 26.659,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/PMCSA-SEARH/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/PMCSA-SEARH/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/PMCSA-SEARH/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Administração e Recursos 

Humanos, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, 

das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 041/PMCSA-SEARH/2021 homologado através da Secretaria 

Executiva de Administração e Recursos Humanos, neste ato representado por sua Secretária, Sra. 

Maria Mariane Alves dos Santos, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 

7676483 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 089.917.784-02, publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens 

discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa, LOC 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

04.214.147/0001-35, com sede na Rua Jossiane N Silva Nº 401- Rosa Elze – São Cristóvão/SE, fone: 

(79) 3014-4357 / 3029-0915, e-mail: recepcao.loc@hotmail.com / 

daniel@locempreendimentos.com.br, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Daniel 

Prado Hardman, portador da cédula de identidade sob o n° 3.014.689-5 e inscrito no CPF/MF sob o 

n° 017.439.475-69. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto Registro de Preços Corporativo de empresa especializada na Prestação 

de Serviços de Transporte mediante Locação de Veículos novos, tipo Van normal e adaptadas para 

cadeirantes, em caráter não eventual, com condutor e sem combustível, objetivando o deslocamento 

para apoio das atividades técnico-administrativas e para o transporte especial de pessoas com 

restrições de mobilidade e/ou em tratamento médico – Prazo contrato de 12 (doze) meses conforme 

especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste documento e de seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura e com obediência aos créditos orçamentários, nos termos do art. 15, §3, inciso III, da Lei de 

Licitações.  

Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte dias), que será contado a partir 

da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia 

do vencimento, nos termos do art. 15, §3°, inciso III, da licitações. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
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ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

058/PMCSA-SEARH/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 058/PMCSA-

SEARH/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 058/PMCSA-SEARH/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Prazo de serviço está descrito no item 1, letra “a”, item 2, letra “f”, item 3, letra “a” e item 4 

letra “e”. Do termo de Referência.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento pela prestação do (s) serviço (s) deverá ser efetuado mensalmente à Contratada, 

através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à prestação de serviços, com 

apresentação da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

5.2 – A forma de remuneração e correspondentes unidades de medida definida para contratação dos 

serviços. Os custos da contratação estão divididos em Custo Fixo (compreendidos pelo custo da mão 

de obra do condutor e pelo custo do veículo – aquisição, depreciação, seguros, etc.) e Custos 

Variáveis (custo por quilometro), sendo que: 

– Será efetuado o pagamento mensal do Valor fixo mensal (R$/mês), unidade de medida mês, para 

veículo e motorista, à contratada de acordo com apresentado na planilha de custos; 

– Será efetuado pagamento do custo variável do Valor variável (R$/km), unidade de medida - km, à 

contratada de acordo com o custo quilométrico apresentado na planilha de custos, desde que 

efetivamente comprovada a prestação dos serviços através de relatórios mensais 
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5.5 –  Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer 

tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra 

natureza resultantes da execução do contrato; 

5.6 –  O preço unitário e total para esta licitação compreende a única remuneração devida; 

5.7 –  O preço contratado será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data limite para 

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, utilizando-se, para tanto, Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

5.8 –  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 

CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data 

referida no item 18.1 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante 

a aplicação da seguinte fórmula EM = I x N x VP, onde: 

 

EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)      I = (6/100)   I = 0,0001644 
        365                 365  
 

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

 

5.9 –  A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

5.10 – O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária 

indicada pela CONTRATADA 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 058/PMCSA-SEARH/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em  

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

10.4.1-  O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente. 

10.4.2- Pela CONTRATADA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar a ocorrência caso 

fortuito ou de força, desde que aceitos pela Administração. 

10.4.3- A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes 

do pedido de fornecimento pela Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 058/PMCSA-

SEARH/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Administração e 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: LOC CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 7 de 7 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

Item Descrição Valor Quantidade 
Unidade de 

medida 

Preço 
Mensal por 

Veículo 
Locado (R$)              
(a) = cf + 

cv*km 
estimada 

Quantidade 
de Veículos a 

serem 
Locados            

(b) 

Preço Total por Mês 
(R$) 

(c) = (a)*(b) 

Preço Total no 
Contrato  

(R$) 
(d) = (c)*30 

meses 

1 

Veículo novo tipo Van 
não adaptado - zero 
quilomêtro, adesivado 
- com motorista - 
segunda a sexta-feira, 
sem combustível - 
estimativa média 3.000 
km/mês 

  

1.1 
Custo Fixo - mão de 

obra (cf) 
R$ 3.682,74 1 Unidade/mês 

9.483,93 8 R$ 75.871,44 R$ 2.276.143,20 1.2 Custo Fixo - Locação(cf) R$ 3.221,19 1 Unidade/mês 

1.3 Custo Variável (cv) R$ 2.580,00 3.000 R$ 0,86 km estimada/mês 

2 

Veículo novo tipo Van 
adaptado zero 
quilomêtro, adesivado 
- com motorista - 
segunda a sexta-feira, 
sem combustível - 
estimativa média 3.000 
km/mês 

  

2.1 
Custo Fixo - mão de 

obra (cf) 
R$ 4.061,50 1 Unidade/mês 

10.196,26 3 R$ 30.588,78 R$ 917.663,40 2.2 Custo Fixo - Locação(cf) R$ 3.464,76 1 Unidade/mês 

2.3 Custo Variável (cv) R$ 2.670,00 3.000 R$ 0,89 km estimada/mês 

3 

Veículo novo tipo Van 
não adaptado - zero 
quilomêtro, adesivado 
- com motorista - 
segunda a sexta-feira, 
sem combustível - 
estimativa média 3.000 
km/mês 

  

3.1 
Custo Fixo - mão de 

obra (cf) 
R$ 4.061,51 1 Unidade/mês 

9.692,03 8 R$ 77.536,24 R$ 2.326.087,20 3.2 Custo Fixo - Locação(cf) R$ 3.140,52 1 Unidade/mês 

3.3 Custo Variável (cv) R$ 2.490,00 3.000 R$ 0,83 km estimada/mês 

4 

Veículo novo tipo Van 
não adaptado - zero 
quilomêtro, adesivado 
- com motorista - 
segunda a sábado, 
sem combustível - 
estimativa média 3.000 
km/mês 

  

4.4 
Custo Fixo - mão de 

obra (cf) 
R$ 8.022,29 1 Unidade/mês 

13.413,31 6 R$ 80.479,86 R$ 2.414.395,80 4.2 Custo Fixo - Locação(cf) R$ 3.051,02 1 km estimada/mês 

4.3 Custo Variável (cv) R$ 2.340,00 3.000 R$ 0,78 km estimada/mês 

  
       

Valor Mensal R$ 264.476,32 

  
       

Valor Total 30 meses R$ 7.934.289,60 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SETE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

077/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 

MACEIÓ DEDETIZAÇÃO E ALÔ LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

12.255.379/0001-60, com sede na Rua Maria Vitória de França Chaves, 39, Poço, Maceió/AL, CEP: 

57.025-870, Fone: (82)3032-6037 / 9.8819-6368, E-mail: maceiodedetizacao@hotmail.com / 

maceiodedetizacao@gmail.com, neste ato legalmente representado pelo Sr Igor Alexandre Ferreira 

Silva, Rua Quitino Bocaiuva, n° 179, Ponta da Terra, Maceió – AL, CEP: 57030-570, RG: 

2002006012684 SSP/AL, CPF: 057.528.524-98. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

contratação de empresa especializada nos SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E 

DESINSETIZAÇÃO, PARA O COMBATE A BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, RATOS, 

ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS URBANAS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

077/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 077/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 077/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Demais obrigações no Termo de Referência.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria Municipal de Educação; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 077/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

10.4.1 –  

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preço; 

b) não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados 

no mercado, 

d) presentes razões de interesse público. 

10.4.2 – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente; 

10.4.3 –Pela contratada quando, mediante solicitação por escrito, comprovar a ocorrência caso fortuito 

ou de força, desde que aceitos pela Administração. 

10.4.4 – A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do 

pedido de fornecimento pela prefeitura.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 077/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MACEIÓ 

DEDETIZAÇÃO E ALÔ LIMPEZA 

EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

V. TOTAL 
ANUAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO 
PARA EXTERMÍNIO DE BARATAS, 
FORMIGAS, CUPINS, RATOS, 
ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS 
URBANAS 

M³ 100.000 R$ 0,06 R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL   R$ 6.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SETE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

068/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 

LINS BIONI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

26.588.205/0001-23, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhaes, 3341, Sala 0201 Edf. Emp. 

Tacaruna - Torreao -Recife – PE, CEP: 52.030-210, Fone: (81) 99737-5271, E-mail: 

comercial@linsbioni.com.br, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Maria Cecilia 

Laurentino Lins, portadora da cédula de identidade sob o nº 4.616.087 SSP/PE, inscrito no CPF/MF 

nº 891.663.024-04. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima 

citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a 

eventual aquisição de medalhas, placas, troféus e etc. para atender a demanda das atividades 

desenvolvidas com os alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de 

Educação 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

068/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Demais obrigações no Termo de Referência.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria Municipal de Educação; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 4 de 7 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-

SME/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: LINS BIONI COMÉRCIO 

DE ELETRÔNICOS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

MEDALHA OURO, MATERIAL - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ZAMAC, COR: 
DOURADA, DIÂMETRO: 65 MM, FINALIDADE: 
HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO 
DESPORTIVA. ACOMPANHA FITA EM CETIM OU 
TAFETÁ 

EMPÓRIO UND. 200 R$ 5,55 
R$ 

1.110,00 

2 

MEDALHA PRATA, MATERIAL - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ZAMAC, COR: 
PRATA, DIÂMETRO: 65 MM, FINALIDADE: HONRA 
AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA. 
ACOMPANHA FITA EM CETIM OU TAFETÁ 

EMPÓRIO UND. 200 R$ 4,37 R$ 874,00 

3 

MEDALHA BRONZE, MATERIAL - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ZAMAC, COR: 
BRONZE, DIÂMETRO: 65 MM, FINALIDADE: 
HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO 
DESPORTIVA. ACOMPANHA FITA EM CETIM OU 
TAFETÁ 

EMPÓRIO UND. 200 R$ 4,81 R$ 962,00 

4 

MEDALHA, MATERIAL - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: ZAMAC, DIÂMETRO:40 MM, 
ACABAMENTO:BANHADA EM  DOURADO, 
ESPESSURA:3 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:CONFORME MODELO E 
PADRONAGEM DO ÓRGÃO, TIPO: FUNDIDA, 
COM FIGURA MODELADA, COMPONENTES: 
BARRETE DE METAL ESMALTADO, FITA 
VERMELHA E BRANCA 

EMPÓRIO UND. 600 R$ 7,88 
R$ 

4.728,00 

7 

TROFÉU MATERIAL - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: 
ACRÍLICO, ALTURA: 30 CM, FORMATO: DE 
ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: CONTENDO PLACAS DE AÇO 
ESCOVADO GRAVADAS A LASER. 

EMPÓRIO UND. 100 
R$ 

60,27 
R$ 

6.027,00 

8 

TROFÉU - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL 
BASE:ACRÍLICO, ALTURA: 25 CM, FORMATO:DE 
ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: BASE RETA COM LARGURA DE 10 
M. OS TEXTOS SERÃO DEFINIDOS 
POSTERIORMENTE PELA CONTRATANTE. 

EMPÓRIO UND. 200 
R$ 

81,00 
R$ 

16.200,00 

9 

TROFÉU - CARATERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MATERIAL: POLIESTIRENO, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL : METALIZADOS À VÁCUO, 
MATERIAL BASE: POLIPROPILENO, ALTURA: 47 
CM, COR: BRONZE, FORMATO: DE ACORDO 
PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
ESTATUETAS INTERCAMBIÁVEIS 

EMPÓRIO UND. 100 
R$ 

78,36 
R$ 

7.836,00 
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10 

TROFÉU - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MATERIAL: POLIESTIRENO, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL : METALIZADOS À VÁCUO, 
MATERIAL BASE: POLIPROPILENO, ALTURA: 51 
CM, COR:PRATEADA, FORMATO:DE ACORDO 
PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
ESTATUETAS INTERCAMBIÁVEIS 

EMPÓRIO UND. 100 
R$ 

71,00 
R$ 

7.100,00 

11 

TROFÉU - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MATERIAL:POLIPROPILENO, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL: METALIZADOS À VÁCUO, 
MATERIAL BASE: POLIPROPILENO, ALTURA: 49 
CM, COR: DOURADA, FORMATO: DE ACORDO 
PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
ESTATUETAS INTERCAMBIÁVEIS 

EMPÓRIO UND. 100 
R$ 

52,24 
R$ 

5.224,00 

VALOR: R$ 50.061,00 (CINQUENTA MIL E SESSENTA E UM MIL REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

 

Aos VINTE E SETE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

068/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa 

3DSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.046.047/0001-45, com sede 

na Rua Valdemar Martins, 1074 - Parque Peruche, São Paulo/SP, CEP: 02535-001, Fone: (11)2236-

8911 / 2236-8964, E-mail: vendas@3dsign.com.br, neste ato representado por sua representante legal, 

o Sr. Edgar Alves da Silva, inscrito no CPF/MF nº 282.639.128-30. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a 

eventual aquisição de medalhas, placas, troféus e etc. para atender a demanda das atividades 

desenvolvidas com os alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de 

Educação 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

068/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e nos 

seguintes endereço: Rodovia BR 101 Sul, n° 5.225 – Galpão 7, Módulo 3, Cabo de Santo Agostinho 

– PE. 

4.2 – Demais obrigações no Termo de Referência.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Poderá ocorrer em até 30 dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no setor 

responsável da Secretaria Municipal de Educação; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 068/PMCSA-SME/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 6 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do item e/ou 

global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço;  

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, e ainda 

não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação.  

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor.  

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.  

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 068/PMCSA-

SME/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: 3DSIGN 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

5 

MEDALHA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
REDONDA PERSONALIZADA PARA 
PRIMEIRO, SEGUNDO OU TERCEIRO 
LUGAR OU DE PARTICIPAÇÃO: ACRÍLICO, 
DIÂMETRO: 60 X 60 MM, ESPESSURA: 1,8 
MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO 
ÓRGÃO, TIPO: ADESIVADA. ACOMPANHA 
FITA EM CETIM OU TAFETÁ. AS 
MEDALHAS SÃO CONFECCIONADAS EM 
ACRÍLICO BRANCO E ADESIVO VINIL A 
PROVA D'ÁGUA. 

PRÓPRIA UND. 600 
R$ 

19,80 
R$ 

11.880,00 

6 

PLACA DE HOMENAGEM – 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL 
PLACA ACRÍLICO CAST 
CRISTAL,COMPRIMENTO PLACA 14CM, 
LARGURA DA PLACA 14CM 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, 
CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR 
INCOLOR, ESPESSURA PLACA 9MM. 

PRÓPRIA UND. 700 
R$ 

43,77 
R$ 

30.639,00 

VALOR: R$ 42.519,00 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/PMCSA-SME/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/PMCSA-SME/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/PMCSA-SME/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SETE dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Municipal de Educação, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

079/PMCSA-SME/2021 homologado pela Secretaria Municipal de Educação, representada por seu 

Secretário, o Sr. Heberte Lamarck Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 

cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, publicados no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela GRUPO 

NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

03.284.595/0001-42, com sede na Rua Cosme Bezerra Cavalcanti, 115, Iputinga, Recife - PE, CEP: 

50.670-310, Fone: (81) 3272-2267 / 3074-3149, E-mail: vendas@gruponildo.com.br, neste ato 
representada por sua sócia administradora, a Sra. Iara Praxedes Souza da Silva, portadora da cédula de 

identidade nº 4.515.500 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.289.594-84. A sequência da classificação 

das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 

eventual contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de reservatórios de água 

superiores e inferiores por M³, através da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

079/PMCSA-SME/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/PMCSA-SME/2021, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 079/PMCSA-SME/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro 

de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 079/PMCSA-SME/2021  que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização 

do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 
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de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
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9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 – São obrigações da Contratante, além das previstas na Lei n° 8.666/93. 

11.2 – Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 

conforme o edital e este termo de referência firmado com a contratante; 

11.3 – Indicar, formalmente, o fiscal do contrato, para exercer a fiscalização e gerenciamento da 

execução contratual dos serviços na forma prevista na Lei n° 8.666/93, devendo este ser o responsável 

pelo atesto mensal dos serviços executados e, possíveis notificações, no caso de descumprimento das 

orientações deste Termo de Referência; 

11.4 – Proceder aos pagamentos devidos à Empresa Contratada; 

11.5 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da Ata, em especial, aplicação 

de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

11.6 – Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

11.7 – Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no 

contrato; 

11.8 –Comunicar à Empresa Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos 
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serviços contratados; 

11.9 – Proporcionar os meios e condições necessárias ao acesso aos reservatórios e demais instalações 

prediais que sejam necessários a prestação dos serviços; 

11.10 – Anotar no Livro de Ocorrência e aplicar as sanções administrativas quando se fizerem 

necessárias, as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que 

julgar necessário à regularização das faltas e defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. São obrigações da Contratante, além das previstas na Lei nº 8.666/93:  

 

12.2. Comprovar, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a formação técnica específica 

da mão-de-obra oferecida, expedido por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas; 

  

12.3. Prever toda a mão-de-obra, materiais e produtos químicos necessários para garantir a execução 

dos serviços contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

 

12.4. Atender de imediato às solicitações quanto à substituição da mão-de-obra, qualificada ou 

entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

 

12.5. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

12.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

 

12.7. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração; 

 

12.8. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente; 

 

12.9. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

 

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; 

 

12.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

 Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 
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 Fazer seguro de vida em grupo de seus empregados e contra riscos de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

 Assegurar para os profissionais envolvidos na execução do serviço, objeto deste 

contrato, um Convênio Médico/Plano de Saúde; 

 Apresentar mensalmente declaração da CEF, correspondente ao recolhimento do FGTS, 

bem como, declaração do INSS, correspondente ao recolhimento de todos os seus empregados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 079/PMCSA-

SME/2021 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: GRUPO NILDO 

SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA 

ME 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL  

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
DE ÁGUA SUPERIORES E 
INFERIORES, POR M³. 

M³ 940 R$ 13,98 R$ 13.141,20 

VALOR TOTAL   R$ 13.141,20 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRINTA dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

072/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela LINS BIONI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.588.205/0001-23, com sede na Av. Governador Agamenon 

Magalhaes, 3341, Sala 0201 Edf. Emp. Tacaruna - Torreao -Recife – PE, CEP: 52.030-210, Fone: (81) 

99737-5271, E-mail: comercial@linsbioni.com.br, neste ato representado por sua representante legal, a 

Sra. Maria Cecilia Laurentino Lins, portadora da cédula de identidade sob o nº 4.616.087 SSP/PE, 

inscrito no CPF/MF nº 891.663.024-04. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 

eventual Aquisição de cadeiras giratórias, bandeiras, mesa bistrô e pedestais, através da Secretaria 

Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

072/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 072/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 072/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue endereço especificado na ordem de fornecimento e no no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela 

Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 072/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 072/PMCSA-

SELOG/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: LINS BIONI COMÉRCIO 

DE ELETRÔNICOS EIRELI 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MOD. UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 CADEIRA ESCRITÓRIO 120 KG: 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COM ENCOSTO, ASSENTO COM 
ESPUMA, APOIO DE BRAÇOS, 
MECANISMO DE AJUSTE, 
RODIZIO/RODINHAS, 
REVESTIMENTO PRETO COM 
SUPORTE DE PESO NO MÍNIMO 
120 KG. GARANTIA MÍNIMA: 12 
MESES 

MARELLI UND. 30 R$ 333,33 R$ 9.999,90 

2 CADEIRA ESCRITÓRIO 136 KG: 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COM ENCOSTO, ASSENTO COM 
ESPUMA, APOIO DE BRAÇOS, 
MECANISMO DE AJUSTE, 
RODIZIO/RODINHAS, 
REVESTIMENTO PRETO COM 
SUPORTE DE PESO NO MÍNIMO 
136 KG. GARANTIA MÍNIMA: 12 
MESES 

MARELLI UND. 4 R$ 375,00 R$ 1.500,00 

5 BANDEIRA DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO MODELO STAMPO, 
TAMANHO MINIMO 0,90 X 1,28M. 
CONFECCIONADA EM TECIDO 
100% POLIÉSTER DE ALTA 
RESISTÊNCIA, GLOBO DUPLA 
FACE. COM TARJA BRANCA E 2 
ILHOSES PARA AMARRAÇÃO. 

FABRICAÇÃO 
PRÓPRIA 

UND 50 R$ 66,00 R$ 3.300,00 

VALOR TOTAL: R$ 14.799,90 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/PMCSA-SELOG/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/PMCSA-SELOG/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/PMCSA-SELOG/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRINTA dia do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Logística, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

072/PMCSA-SELOG/2021 homologado pela Secretária Executiva de Logística, neste ato 

representado pela sua Secretária, a Sra. Márcia Beatriz Muniz Diniz, brasileira, casada, 

administradora, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 80.210.10015 SSP/RS e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 427.235.230-04, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela CBF COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS 

EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.365.274/0001-87, com sede na rua 44 QD 35ª LT 

12D, Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia/GO, Fone: (62) 3242-3031, representada por seu 

procurador, o Sr. Anesion Pereira da Hora, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 

3.826.034 DGPC-GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 947.190.471-49. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 –A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 

eventual Aquisição de cadeiras giratórias, bandeiras, mesa bistrô e pedestais, através da Secretaria 

Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua 

assinatura.  

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

072/PMCSA-SELOG/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 072/PMCSA-

SELOG/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 

estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 072/PMCSA-SELOG/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de 

Registro de Preços, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue endereço especificado na ordem de fornecimento e no no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela 

Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada no 

setor responsável da Secretaria Executiva de Logística. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

 6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 072/PMCSA-SELOG/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certamente licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 -  A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico n° 072/PMCSA-

SELOG/2021  e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – A questão decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo 

de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Secretaria Executiva de Logística 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CBF COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI – 

ME 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MOD. UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

3 BANDEIRA DO BRASIL 
MODELO ESTAMPADA, 
TAMANHO MINIMO 0,90 X 
1,28M. CONFECCIONADA 
EM TECIDO 100% 
POLIÉSTER DE LATA 
RESISTÊNCIA, GLOBO 
DUPLA FACE. COM TARJA 
BRANCA E 2 ILHOSES 
PARA AMARRAÇÃO. 

FABRICAÇÃO 
PRÓPRIA 

UND 50 R$ 72,99 R$ 3.649,50 

4 BANDEIRA DO 
PERNAMBUCO MODELO 
ESTAMPADA, TAMANHO 
MINIMO 0,90 X 1,28M. 
CONFECCIONADA EM 
TECIDO 100% POLIÉSTER 
DE LATA RESISTÊNCIA, 
GLOBO DUPLA FACE. 
COM TARJA BRANCA E 2 
ILHOSES PARA 
AMARRAÇÃO. 

FABRICAÇÃO 
PRÓPRIA 

UND 50 R$ 70,80 R$ 3.540,00 

VALOR TOTAL R$ 7.189,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

052/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa JOAOMED COMERCIO DE 

MATERIAIS CIRURGICOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.742.491/0001-33, com sede na 

Rua Alcino Guanabara, 2500, Hauer, Curitiba/PR, CEP: 81.630-190, Fone: (16) 3721-0215/3721-

0215, E-mail: licitacao1@joaomed.combr, representada por sua representante legal, a Sra. Marta 

Inere Gessele, portador da cédula de identidade nº 3.306.906-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 

666.744.339-34, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, para atender à solicitação da Rede Municipal de 

Saúde, tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 3º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

052/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 052/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 052/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – O material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a entrega em conformidade com o que foi solicitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 052/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 052/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO 

DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM CODIGO BR DESCRIÇÃO  MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 BR0269838 

LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, 
ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 
28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME 
NORMA ABNT C/ ABERTURA  ASSÉPTICA 

NEW HAND / 
INDUSTRIA 

FRONTINENSE DE 
LATEX S/A – BRASIL 

/ 10182420004 

PAR 60.000 R$ 1,32 R$ 79.200,00 

2 BR0269839 

LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, 
ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 
28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME 
NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 

NEW HAND / 
INDUSTRIA 

FRONTINENSE DE 
LATEX S/A – BRASIL 

/ 10182420004 

PAR 90.000 R$ 1,32 R$ 118.800,00 

3 BR0269837 

LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, 
ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 
28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME 
NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 

NEW HAND / 
INDUSTRIA 

FRONTINENSE DE 
LATEX S/A – BRASIL 

/ 10182420004 

PAR 40.000 R$ 1,32 R$ 52.800,00 

4 BR0269947 

LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,50, 
ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 
28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ 
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME 
NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA 

NEW HAND / 
INDUSTRIA 

FRONTINENSE DE 
LATEX S/A – BRASIL 

/ 10182420004 

PAR 50.000 R$ 1,32 R$ 66.000,00 

                                                                      VALOR TOTAL: R$ 316.800,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

047/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa SILVANDRO DIEGO DE 

ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62, 

com sede na Rua Dom José, n° 258, Bairro Santo Antônio, Garanhuns/PE, CEP: 55.293-120, Fone: 

(81) 9.8836-3267, E-mail: sdiego_distribuidora@outlook.com, representada por seu representante 

legal, o Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, portador da cédula de identidade nº 

7.679.226 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.955.624-41, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, e, virtude da necessidade de fornecer materiais de acessibilidade aos munícipes 

usuários do SUS, portadores de necessidades especiais e/ou acamados, adultos e criança, materiais de 

acessibilidade para a Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 3º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

047/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretária Executiva de Logística, e no 

endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industria, Cabo de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a execução de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 047/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: SILVANDRA DIEGO DE 

ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 

LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PINTURA 
EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA 
BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXO, 
INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 80KG, 
LARGURA DO ASSENTO 40CM COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, 
LARGURA TOTAL 64 CM. GARANTIA MÍNIMA 
DE 12 MESES. 

CDS/101 UND. 100 R$ 470,00 R$ 47.000,00 

2 CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PINTURA 
EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA 
BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXO, 
INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 80KG, 
LARGURA DO ASSENTO 40CM COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, 
LARGURA TOTAL 64 CM. PNEU INFLAVEL. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

CDS/102 UND. 70 R$ 470,00 R$ 32.900,00 

3 MULETAS TIPO AUXILIAR ADULTO 
REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

INDAIÁ/MULETAS UND. 50 R$ 109,00 R$ 5.450,00 

4 MULETAS TIPO CANADENSE ALUMÍNIO 7/8. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

INDAIÁ/MULETAS UND. 40 R$ 99,00 R$ 3.960,00 

5 MULETAS BASTÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

INDAIÁ/MULETAS UND. 20 R$ 44,00 R$ 880,00 

6 ANDADOR EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL E 
ARTICULÁVEL, CONSTRUIDO EM ALUMÍNIO 
AERONÁUTICO, DOBRÁVEL E ARTICULADO 
POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DOIS TIPOS 
DE MARCHAS, PINTURA FRONTAL 
ELETROSTÁTICA EPOXI, REGULÁVEL EM 
ALTURA, CAPACIDADE PARA 100KG. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

MERCUR/ANDADOR UND. 30 R$ 140,00 R$ 4.200,00 

7 CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PINTURA 
EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA 
BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXO, 
INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 150KG, 
LARGURA DO ASSENTO 66CM COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, 
LARGURA TOTAL 84 CM. PNEU INFLAVEL. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

CDS/MAX OBESO UND. 20 R$ 1.050,00 R$ 21.000,00 

7 CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PINTURA 
EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA 
BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXO, 
INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 150KG, 
LARGURA DO ASSENTO 66CM COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, 
LARGURA TOTAL 84 CM. PNEU INFLAVEL. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

CDS/MAX OBESO UND. 60 R$ 1.050,00 R$ 63.000,00 

                                                                                    VALOR TOTAL: R$ 178.390.00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

047/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CIRURGICA FAMED 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

10.978.106/0001-18, com sede na Rua Arezzo, S/N – LJ 2, Lot. Rosa D’Itália- QD I- Lote 3/A, 

Agamenom Magalhães, Igarassu/PE, Fone: (81) 4100-1474 – 9.9594-6946, E-mail: 

cirurgicafamed@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Lindemberg Cavalcanti 

Laurentino, portador da cédula de identidade nº 4.280.763 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 

009.338.944-22, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, e, virtude da necessidade de fornecer materiais de acessibilidade aos munícipes 

usuários do SUS, portadores de necessidades especiais e/ou acamados, adultos e criança, materiais de 

acessibilidade para a Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 3º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

047/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretária Executiva de Logística, e no 

endereço: Rodovia PE 60, n° 2.520, Distrito Industria, Cabo de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a execução de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 047/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 047/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
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Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CIRURGICA FAMED 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

8 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM AÇO, DOBRAVEL 
COM PINTURA EPOXY, APOIO PARA OS BRAÇOS 
REMOVIVEIS , APOIO PARA OS PES RETRATIL, INDICADA 
PARA USUARIOS DE ATE 80KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

CDS UND. 80 R$ 430,00 R$ 34.400,00 

9 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL  - STAR BABY. GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES. 

CDS UND. 8 R$ 2.883,91 R$ 23.071,28 

10 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM AÇO, DOBRAVEL 
COM PINTURA EPOXY, APOIO PARA OS BRAÇOS 
REMOVIVEIS , APOIO PARA OS PES RETRATIL, INDICADA 
PAARA USUARIOS  DE ATE 150KG. GARANTIA MÍNIMA DE 
12 MESES. 

CDS UND. 120 R$ 545,00 R$ 65.400,00 

11 CADEIRA DE RODA ESPECIAL ADULTO, EM ALUMINIO 
AERONAUTICO, ESTRUTURA DOBRAVÉL EM DUPLO X , 
ENCOSTO RECLINÁVEL POR SISTEMA DE MOLA A GÁS  
COM AJUSTE MILIMETRICO, ESTICADOR DO ENCOSTO, 
APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E 
PROFUNDIDADE, ESTOFAMENTO EM NYLON 
ACOLCHOADO, ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA, 
RODAS TRASEIRAS DE 24, EM ALUMINIO COM PNEUS 
INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS, SISTEMA 
DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS QUICK 
RELEASE, FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS, APOIOS DE 
PÉS E PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, REBATÍVEIS, 
REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, APOIO DE 
BRAÇOS REMOVÍVEIS, RODAS ANTI"TOMBO 
CAPACIDADE PARA 100 KG LARGURAS DO ASSENTO 40 
A 44 CM, LARGURA TOTAL ABERTA 65 CM 

CDS UND. 8 R$ 2.079,96 R$ 16.639,68 

12 COLCHÃO PNEUMÁTICO COM UNIDADE DE CONTROLE 
(COMPRESSOR/ BOMBA DE AR): COLCHÃO COM 
SISTEMA DE PRESSÃO , COM MOVIMENTOS DE INFLAR E 
DESINFLAR A CADA 5 MINUTOS, DE FORMA ALTERNADA 
ENTRE AS CÉLULAS DO COLCHÃO. A PRESSÃO 
ALTERNADA TEM O OBJETIVO DE M ASSAGEAR O 
CORPO DO PACIENTE ACAMADO MINIMIZANDO O 
APARECIMENTO DE ESCARAS E ÚLCERAS, 
ESTIMULANDO A CIRCULAÇÃO EM TECIDOS INATIVOS 
DO CORPO. CARACTERISTICAS: COLCHÃO 
PNEUMÁTICO: COLCHÃO CONFECCIONADO EM PVC/ 
VINIL RESISTENTE ; COLCHÃO FLEXÍVEL E LEVE; 
COLCHÃO IMPERMEÁVEL; COM CICLOS DE INFLAR/ 
DESINFLAR A CADA 5 MINUTOS ; COM VOLUME DE AR 
DE 4,5 LITROS POR MINUTOS ( APROXIMADAMENTE) ; 
NAS DIMENSÕES ( SEM AS ABAS EXTENSORAS), 
QUANDO INFLADO( APROXIMADAMENTE): 200CM x 90 CM  
x7 CM ( COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA) 2,5 KG DE 
PESO COM 130 CÉLULAS ( APROXIMADAMENTE) COM 
CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 130 KG ( 
PACIENTE) ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.   
COMPRESSOR ( UNIDADE DE CONTROLE/ BOMBA DE AR) 
SILENCIOSO; BIVOLT (110 E 220 V) ; FREQUENCIA 60 HZ ; 
PRESSÃO DE SAÍDA (APROXIMADAMENTE) : 2,0 PSI ; 
CABO DE FORÇA DE NO MÍNIMO 3 METROS; GARANTIA 
MÍNIMA DE 1 ANO. GERAIS: REGISTRO DA ANVISA; KIT 
DE PEQUENOS REPAROS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM 
PORTUGUÊS; MANGUEIRA DE CONEXÃO ;GARANTIA DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO  GRANDE RECIFE. 

CDS UND. 20 R$ 289,12 R$ 5.782,40 

13 COLCHÃO D'ÁGUA CAIXA DE OVO ABERTA. 
COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA, 100% VIRGEM E 
ATÓXICO. MEDIDAS: 190 x0,90 CM APROXIMADAMENTE, 
QUANTIDADE DE ÁGUA : 50 LITROS, PESO 130 KG 

  UND. 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

14 CAMA HOSPITALAR MANUAL; ESTRUTURA EM AÇO; 
TOTALMENTE DESMONTÁVEL COM DOIS MOVIMENTOS -  
CABECEIRA E PESEIRA, MANIVELAS PARA CONTROLE 

CDS UND. 10 R$ 1.934,77 R$ 19.347,70 
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DE MOVIMENTOS, MOVIMENTOS SILENCIOSOS E 
BRANDOS ESTRADO EM CHAPA DE AÇO COM GRADES 
LATERAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM 
COLCHÕES HOSPITARALES TIPO D -33 REVESTIDO DE 
NAPA, CONFORME A MEDIDA DA CAMA HOSPITALAR 

                                                                            VALOR TOTAL: R$ 166.151,06 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa DIMASTER – COM. DE 

PRODUTOS HOSP. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.520.829/0001-40, com sede na Rod. 

BR 480, n° 180, Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99.740-000, Fone: (54) 3523-2600, E-mail: 

licitacao2@dimaster.com.br, representada por sua procuradora, a Sra. Suema Tussi Brunelo, 

portadora da cédula de identidade nº 1038690028 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 448.443.280-

34, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 2 de 7 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE), providenciando sua substituição, sem ônus, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: DIMASTER – COM. DE 

PRODUTOS HOSP. LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

26 BR0267510 AMIODARONA, 200 MG COMPRIMIDO 20.000 GEOLAB R$ 0,53 R$ 10.600,00 

48 BR0267651 ENALAPRIL MALEATO, 10 MG COMPRIMIDO 1.200.000 MEDQUIMICA R$ 0,04 R$ 48.000,00 

56 BR0267671 GLIBENCLAMIDA, 5 MG COMPRIMIDO  1.200.000 MEDQUIMICA R$ 0,03 R$ 36.000,00 

71 BR0267747 SINVASTATINA, 20 MG COMPRIMIDO 600.000 SANVAL R$ 0,06 R$ 36.000,00 

160 BR0270907 
PARACETAMOL, ASSOCIADO 
COM CODEÍNA, 500MG + 30MG 

COMPRIMIDO 70.000 GEOLAB R$ 0,38 R$ 26.600,00 

253 BR0314517 
AZITROMICINA, PÓ P/ 
SUSPENSÃO ORAL 

FRASCO 
1500,00 MG 

5.000 PRATI R$ 7,45 R$ 37.250,00 

                                                      VALOR TOTAL: R$ 194.450,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MEDILAR IMPORT. E DIST. 

PRODUTOS MEDICOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.752.236/0001-23, com sede na Rua 

Noberto Otto Wild, n° 420, Bairro Imigrante, Vera Cruz/RS, CEP: 96.880-000, Fone: (51) 3718-7632, 

E-mail: licitacaomedlive@medlive.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Cesar Augusto 

Gomes Neumann, portadora da cédula de identidade nº 4110152107 SSP/DI RS e inscrito no CPF/MF 

sob o n° 031.237.800-90, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas 

também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE), providenciando sua substituição, sem ônus, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MEDILAR IMPORT. E 

DIST. PRODUTOS MEDICOS 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

64 BR0267729 NIFEDIPINO, 20 MG COMPRIMIDO 150.000 GEOLAB R$ 0,06 R$ 9.000,00 

229 BR0292196 
HALOPERIDOL, 5 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

2.000 HYPOFARMA R$ 1,17 R$ 2.340,00 

297 BR0448845 
CETOPROFENO, 50 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
INTRAMUSCULAR 

AMPOLA 2,00 
ML 

25.000 CRISTÁLIA R$ 1,14 R$ 28.500,00 

                                 

                                                                         VALOR TOTAL: R$ 39.840,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CRISTÁLIA PRODUTOS 

QUIMICOS FARM. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, com sede na Rod. 

Itapira, Lindóia, km 14, Bairro Ponte Preta, Itapira/SP, CEP: 13.974-900, Fone: (19) 3863-9722, E-

mail: Luciana.moyses@cristalia.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Alessandro Rotoli 

Camargo, portadora da cédula de identidade nº 248370662 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

246.842.158-22, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 

QUIMICOS FARM. LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

15 BR0267292 IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 
MG 

DRÁGEA 50.000 CRISTÁLIA R$ 0,26 R$ 13.000,00 

28 BR0267512 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 
MG 

COMPRIMIDO 1.000.000 CRISTÁLIA R$ 0,12 R$ 120.000,00 

42 BR0267635 CLORPROMAZINA, 25 MG COMPRIMIDO 150.000 CRISTÁLIA R$ 0,20 R$ 30.000,00 

54 BR0267669 HALOPERIDOL, 5 MG COMPRIMIDO 400.000 CRISTÁLIA R$ 0,17 R$ 68.000,00 

55 BR0267670 HALOPERIDOL, 1 MG COMPRIMIDO 5.000 CRISTÁLIA R$ 0,12 R$ 600,00 

68 BR0267741 PREDNISONA, 5 MG COMPRIMIDO 30.000 CRISTÁLIA R$ 0,06 R$ 1.800,00 

72 BR0267768 PROMETAZINA CLORIDRATO, 
25 MG 

COMPRIMIDO 400.000 CRISTÁLIA R$ 0,09 R$ 36.000,00 

85 BR0268128 LEVOMEPROMAZINA, 25 MG COMPRIMIDO 150.000 CRISTÁLIA R$ 0,30 R$ 45.000,00 

86 BR0268129 LEVOMEPROMAZINA, 100 MG COMPRIMIDO 150.000 CRISTÁLIA R$ 0,55 R$ 82.500,00 

87 BR0268149 RISPERIDONA, 2 MG COMPRIMIDO 200.000 CRISTÁLIA R$ 0,09 R$ 18.000,00 

104 BR0268285 NITRAZEPAM, 5 MG COMPRIMIDO 5.000 CRISTÁLIA R$ 0,12 R$ 600,00 

109 BR0268378 ALFENTANILA CLORIDRATO, 
0,544 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 5,00 
ML 

2.000 CRISTÁLIA R$ 16,44 R$ 32.880,00 

116 BR0268510 FLUMAZENIL, 0,1 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 5,00 
ML 

500 CRISTÁLIA R$ 6,55 R$ 3.275,00 

128 BR0268994 BUPROPIONA CLORIDRATO, 
150 MG 

COMPRIMIDO 3.000 CRISTÁLIA R$ 2,52 R$ 7.560,00 

138 BR0269848 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 
ASSOCIADA COM GLICOSE, 5% 
+ 7,5%, INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

8.000 CRISTÁLIA R$ 4,68 R$ 37.440,00 

147 BR0270118 CLONAZEPAM, 0,5 MG COMPRIMIDO  120.000 CRISTÁLIA R$ 0,04 R$ 4.800,00 

148 BR0270119 CLONAZEPAM, 2 MG COMPRIMIDO 1.500.000 CRISTÁLIA R$ 0,05 R$ 75.000,00 

167 BR0271118 FLUFENAZINA, SAL ENANTATO, 
25MG/ML, INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

5.000 CRISTÁLIA R$ 4,52 R$ 22.600,00 

173 BR0271386 MORFINA CLORIDRATO 
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

5.000 CRISTÁLIA R$ 2,35 R$ 11.750,00 

174 BR0271581 TOBRAMICINA, 0,3%, SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

FRASCO 5,00 
ML 

2.000 CRISTÁLIA R$ 8,30 R$ 16.600,00 

195 BR0272475 DANTROLENO SÓDICO, 20 MG, 
INJETÁVEL, KIT C/ 12FRS PÓ 
LIOFILIZADO + 12FRS C/ 
DILUENTE 

FRASCO-
AMPOLA 

50 CRISTÁLIA R$ 174,95 R$ 8.747,50 

199 BR0272839 RISPERIDONA, 1 MG COMPRIMIDO 200.000 CRISTÁLIA R$ 0,07 R$ 14.000,00 

206 BR0273266 NALTREXONA 50MG COMPRIMIDO 30.000 CRISTÁLIA R$ 7,90 R$ 237.000,00 

221 BR0284105 RISPERIDONA, 3 MG COMPRIMIDO 200.000 CRISTÁLIA R$ 0,12 R$ 24.000,00 

227 BR0292194 HALOPERIDOL, SAL 
DECANOATO, 50 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

5.000 CRISTÁLIA R$ 4,60 R$ 23.000,00 

251 BR0308877 SEVOFLURANO, INALANTE, 
250ML 

FRASCO 
250,00 ML 

100 CRISTÁLIA R$ 390,00 R$ 39.000,00 

279 BR0396604 BIPERIDENO, CLORIDRATO, 5 
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

4.000 CRISTÁLIA R$ 1,93 R$ 7.720,00 

282 BR0420599  
MORFINA, SULFATO, 0,1MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 
 

AMPOLA 1,00 
ML 

8.000 CRISTÁLIA R$ 2,37 R$ 18.960,00 

                                                                           VALOR TOTAL: R$ 999.832,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa UNI HOSPITALAR LTDA, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 07.484.373/0001-24, com sede na Rua Alagoas, n° 253 – IPSEP, Recife/PE, 

CEP: 51.350-560, Fone: (81) 3472-7201, E-mail: licitação@unihospitalar.com.br, representada por seu 

representante legal, o Sr. Pedro Ferreira da Silva Filho, portadora da cédula de identidade nº 

2.059.035 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 460.318.984-20, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: UNI HOSPITALAR 
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CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

ITEM 
CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 BR0266701 
BUDESONIDA, AEROSSOL 
NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO 
COM VÁLVULA DOSIFICADORA 

FRASCO 
120,00 DOSES 

1.000 
 EUROFARMA 

LABORATÓRIOS 
S.A 

R$ 18,00 R$ 18.000,00 

3 BR0266827 
IMUNOGLOBULINA HUMANA, 
ANTI RHO(D), 300 MCG, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO 2ML 100 
CSL Behring AG 
Berna – Suíça -  

R$ 221,62 R$ 22.162,00 

23 BR0267504 ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG COMPRIMIDO 150.000 ABBOTT R$ 0,17 R$ 25.500,00 

36 BR0267587 

BECLOMETASONA 
DIPROPIONATO, PÓ PARA 
INALAÇÃO ORAL, 
200MCG/DOSE, FRASCO 
DOSEADOR COM BOCAL 
AEROGADOR 

FRASCO 
100,00 DOSES 

100 
 CHIESI 

FARMACEUTICI 
S.P.A  - ITÁLIA  

R$ 48,53 R$ 4.853,00 

125 BR0268959 
COLAGENASE, 1,2UI/G, 
POMADA 

BISNAGA 
30,00 G 

10.000  ABBOTT  R$ 9,72 R$ 97.200,00 

150 BR0270126 
LEVODOPA, ASSOCIADO À 
BENSERAZIDA, 200MG + 50MG 

COMPRIMIDO 6.000  Roche  R$ 0,85 R$ 5.100,00 

200 BR0272849 TOPIRAMATO, 25 MG COMPRIMIDO 15.000  EUROFARMA  R$ 0,17 R$ 2.550,00 

223 BR0285015 
PARACETAMOL, ASSOCIADO 
COM TRAMADOL, CLORIDRATO, 
325MG + 37,5MG 

COMPRIMIDO 30.000 Aché R$ 2,07 R$ 62.100,00 

256 BR0322233 ÁCIDO VALPRÓICO, 576 MG COMPRIMIDO 150.000 ABBOTT R$ 0,38 R$ 57.000,00 

268 BR0358753 
MISOPROSTOL, 25 MCG, 
COMPRIMIDO VAGINAL 

COMPRIMIDO 6.000 INFAN R$ 8,45 R$ 50.700,00 

                                                                                  

                                                                    VALOR TOTAL: R$ 345.165,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, com sede na Rua Mitsugoro Yanaka, n° 145 – 

Centro Industrial Nilton Arruda, Toledo/PR, CEP: 85.903-630, Fone: (45) 2103-1375, E-mail: 

licitação@pratidonaduzzi.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Virgílio Del Giudice Junior, 

portadora da cédula de identidade nº 56.493.062-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

561.384.829-72, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

7 BR0267151 CETOCONAZOL, 200 MG COMPRIMIDO 200.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,18 R$ 36.000,00 

24 BR0267506 ALBENDAZOL, 400 MG COMPRIMIDO 90.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,29 R$ 26.100,00 

29 BR0267515 AMPICILINA, 500 MG COMPRIMIDO 20.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,31 R$ 6.200,00 

41 BR0267632 
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 
500 MG 

COMPRIMIDO  300.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,18 R$ 54.000,00 

44 BR0267643 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME 
BISNAGA 10,00 

G 
90.000 

Prati-
Donaduzzi 

R$ 0,99 R$ 89.100,00 

63 BR0267717 METRONIDAZOL, 250 MG COMPRIMIDO 150.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,10 R$ 15.000,00 

78 BR0267779 PARACETAMOL, 750 MG COMPRIMIDO 900.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,13 R$ 117.000,00 

89 BR0268162 
MICONAZOL NITRATO, 2%, 
CREME VAGINAL 

BISNAGA 80,00 
G 

40.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 4,50 R$ 180.000,00 

108 BR0268375 ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME 
BISNAGA 10,00 

G 
8.000 

Prati-
Donaduzzi 

R$ 1,75 R$ 14.000,00 

121 BR0268856 LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG COMPRIMIDO 3.500.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,08 R$ 280.000,00 

166 BR0271089 AMOXICILINA, 500MG COMPRIMIDO 300.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,15 R$ 45.000,00 

222 BR0284106 RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML FRASCO 30ML 3.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 5,50 R$ 16.500,00 

230 BR0292331 
SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, 
XAROPE 

FRASCO 
100,00 ML 

5.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 0,98 R$ 4.900,00 

261 BR0338517 
METRONIDAZOL, 100MG/G, 
CREME VAGINAL, COM 10 
APLICADORES 

BISNAGA 40,00 
G 

40.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 4,30 R$ 172.000,00 

289 BR0448595 
PREDNISOLONA FOSFATO 
SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO 
ORAL 

FRASCO 
100,00 ML 

15.000 
Prati-

Donaduzzi 
R$ 5,98 R$ 89.700,00 

  

                                                                  VALOR TOTAL: R$ 1.145.500,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora d Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa RG2S DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.905.076/0001-90, com sede na Rua 

Minas Gerais, n° 370, Alvorada, Francisco Beltrão/PR, CEP: 85.601-060, Fone: (46) 2601-0889, E-

mail: licitacaorg2s@gmail.com, representada por seu sócio administrador, o Sr. Narciso José 

Ronsani, portadora da cédula de identidade nº 3.878.455 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n° 

050.515.959-79, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE), providenciando sua substituição, sem ônus, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

35 BR0267566 CARVEDILOL, 3,125 MG COMPRIMIDO 80.000 
NOVA QUÍMICA/ 
MULTIMARCAS 

R$ 0,08 R$ 6.400,00 

51 BR0267662 FLUCONAZOL, 150 MG CÁPSULA 90.000 MED QUÍMICA R$ 0,38 R$ 34.200,00 

62 BR0267712 OMEPRAZOL, 20 MG COMPRIMIDO 900.000 HIPOLABOR R$ 0,08 R$ 72.000,00 

131 BR0269592 DIMETICONA, 40 MG COMPRIMIDO 100.000 
NOVA QUÍMICA/ 
MULTIMARCAS 

R$ 0,09 R$ 9.000,00 

249 BR0308738 CIPROFIBRATO 100MG COMPRIMIDO  15.000 NEO QUÍMICA R$ 0,28 R$ 4.200,00 

275 BR0392118 
DIMETICONA, 75 MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL - 
GOTAS 

FRASCO 10,00 
ML 

40.000 HIPOLABOR R$ 0,79 R$ 31.600,00 

                                                                              VALOR TOTAL: R$ 157.400,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa D. ARAUJO COMERCIAL EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.680.034/0001-70, com sede na Av. A, n° 4165, SL 519, Bloco T02, 

Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.522-005, Fone: (81) 3020-0133, E-mail: 

polo.contabilidade@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Eduardo Araújo do 

Nascimento, portadora da cédula de identidade nº 4.880.999 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 

039.804.764-21, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 
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6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 

fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 4 de 8 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: D. ARAUJO 

COMERCIAL EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM 
CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

4 BR0266863 
METRONIDAZOL, 40 MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL 

FRASCO 80,00 
ML 

6.000 TEUTO R$ 5,49 R$ 32.940,00 

8 BR0267162 
CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 10,00 
ML 

10.000 FARMACE R$ 0,23 R$ 2.300,00 

19 BR0267419 
TIABENDAZOL, 50 MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL 

FRASCO 40,00 
ML 

1.000 UCI FARMA R$ 18,50 R$ 18.500,00 

33 BR0267564 CARVEDILOL, 12,5 MG COMPRIMIDO 80.000 EMS R$ 0,09 R$ 7.200,00 

53 BR0267666 
FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

25.000 FARMACE R$ 0,47 R$ 11.750,00 

60 BR0267692 MEBENDAZOL, 100 MG COMPRIMIDO 72.000 GEOLAB R$ 0,12 R$ 8.640,00 

70 BR0267745 SINVASTATINA, 40 MG COMPRIMIDO 900.000 GEOLAB R$ 0,10 R$ 90.000,00 

80 BR0268075 
SULFATO DE MAGNÉSIO, 50%, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 10,00 
ML 

6.000 HYPOFARMA R$ 5,66 R$ 33.960,00 

82 BR0268115 
HIDRALAZINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

6.000 CRISTÁLIA R$ 4,79 R$ 28.740,00 

90 BR0268185 
GLICEROL, 95%, SUPOSITÓRIO 
INFANTIL 

SUPOSITÓRIO 5.000 EMS R$ 1,04 R$ 5.200,00 

91 BR0268186 
GLICEROL, 95%, SUPOSITÓRIO 
ADULTO 

SUPOSITÓRIO 2.000 EMS R$ 0,87 R$ 1.740,00 

96 BR0268236 
CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL,100 ML DE 
SOLUÇÃO 

FRASCO 
100,00 ML 

150.000 FARMACE R$ 1,90 R$ 285.000,00 

99 BR0268237 
CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 
COM ABERTURA TWIST OFF 

FRASCO 
250,00 ML 

12.000 FARMACE R$ 2,19 R$ 26.280,00 

110 BR0268390 

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 
PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO 
SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + 
CITRATO DE SÓDIO 2,9G + 
CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, 
PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO 
PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, 
ENVELOPE CONTENDO 27,9G 

ENVELOPE 30.000 PRATI DONAD R$ 0,50 R$ 15.000,00 

112 BR0268442 
SUXAMETÔNIO CLORETO, 100 MG, 
INJETÁVEL 

FRASCO-
AMPOLA 

4.000 
UNIÃO 

QUÍMICA 
R$ 10,05 R$ 40.200,00 

118 BR0268521 
ROCURÔNIO BROMETO, 10 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO 5,00 
ML 

1.000 CRISTÁLIA R$ 21,00 R$ 21.000,00 

120 BR0268851 NORFLOXACINO, 400 MG COMPRIMIDO 4.000 EMS R$ 0,32 R$ 1.280,00 

132 BR0269603 BISACODIL, 5 MG COMPRIMIDO 20.000 
UNIÃO 

QUÍMICA 
R$ 0,11 R$ 2.200,00 

134 BR0269759 
GENTAMICINA, 80 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

10.000 NOVAFARMA R$ 0,82 R$ 8.200,00 

137 BR0269846 
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, 
GELÉIA 

BISNAGA 
30,00 G 

50.000 PHARLAB R$ 2,49 R$ 124.500,00 

142 BR0270019 
GLICONATO DE CÁLCIO, 10%, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 10,00 
ML 

8.000 HIPOLABOR R$ 1,68 R$ 13.440,00 

144 BR0270092  
GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO  

BOLSA 500,00 
ML  

7.000 FARMACE R$ 2,75 R$ 19.250,00 

159 BR0270834 ESTRADIOL, 1MG COMPRIMIDO 5.000 LIBBS R$ 1,24 R$ 6.200,00 

163 BR0271003 
DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 
25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 3,00 
ML 

80.000 FARMACE R$ 0,64 R$ 51.200,00 

175 BR0271687 
ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, 
INJETÁVEL 

AMPOLA 5,00 
ML 

10.000 FARMACE R$ 0,64 R$ 6.400,00 

180 BR0272042 CLONIDINA 0,200MG COMPRIMIDO  30.000 BOEHRINGER R$ 0,32 R$ 9.600,00 

181 BR0272043 CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO  30.000 BOEHRINGER R$ 0,21 R$ 6.300,00 

182 BR0272044 CLONIDINA 0,150MG COMPRIMIDO  30.000 BOEHRINGER R$ 0,26 R$ 7.800,00 

190 BR0272331 DIMENIDRATO COMPRIMIDO COMPRIMIDO 5.000 TAKEDA R$ 0,86 R$ 4.300,00 

213 BR0276097 
BICARBONATO DE SÓDIO, 10%, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 10,00 
ML 

8.000 HYPOFARMA R$ 1,00 R$ 8.000,00 

215 BR0276657 METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO 30.000 ASTRAZENECA R$ 0,57 R$ 17.100,00 
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220 BR0281657 

 

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 
COMPOSTO DOS ÁCIDOS 
CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, 
LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, 
ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" 
E "E", LOÇÃO OLEOSA 
 

FRASCO 
200,00 ML 

10.000 DERIVKA R$ 3,24 R$ 32.400,00 

234 BR0292402 
AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 10,00 
ML 

5.000 ISOFARMA R$ 1,00 R$ 5.000,00 

237 BR0292427 
DEXAMETASONA, 4 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 2,50 
ML 

70.000 FARMACE R$ 0,70 R$ 49.000,00 

241 BR0299675 
MANITOL, 20%, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 

BOLSA 250,00 
ML 

10.000 FRESENIUS R$ 3,61 R$ 36.100,00 

252 BR0308884 
SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À 
TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG SUSP 
ORAL  

FRASCO  
60ML 

4.000 PRATI R$ 1,57 R$ 6.280,00 

259 BR0332468 
SULFATO FERROSO, 5 MG/ML, 
XAROPE 

FRASCO 100 
ML  

15.000 NATULAB R$ 1,48 R$ 22.200,00 

260 BR0335100 
CLORANFENICOL, 1 G, PÓ LIÓFILO 
P/ INJETÁVEL 

FRASCO-
AMPOLA 

1.500 NOVAFARMA R$ 3,50 R$ 5.250,00 

263 BR0342258 
IMIPENEM 500MG+ CILASTASINA 
INJ 

FRASCO-
AMPOLA 

3.000 BIOCHIMICO R$ 18,81 R$ 56.430,00 

276 BR0393331 
DESOGESTREL, ASSOCIADO AO 
ETINILESTRADIOL, 150 MCG + 30 
MCG 

COMPRIMIDO 4.500 EUROFARMA R$ 5,31 R$ 23.895,00 

278 BR0396471 
FENOTEROL BROMIDRATO, 5 
MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 

FRASCO 20,00 
ML 

20.000 HIPOLABOR R$ 3,67 R$ 73.400,00 

283 BR0425182 
DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO, 
50MG/ML 

FRASCO 10ML 1.000 CRISTÁLIA R$ 67,60 R$ 67.600,00 

286 BR0442694 CEFTAZIDIMA, 1 G, INJETÁVEL 
FRASCO-
AMPOLA 

10.000 AUROBINDO R$ 19,56 R$ 195.600,00 

287 BR0446263 
AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 
MG/ML, XAROPE ADULTO 

FRASCO 
100,00 ML 

10.000 FARMACE R$ 1,64 R$ 16.400,00 

291 BR0448804 

LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À 
ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 
0,03MG, BLISTER CALENDÁRIO 
COM 21 COMPRIMIDOS 

BLISTER 6.000 
UNIÃO 

QUÍMICA 
R$ 0,94 R$ 5.640,00 

295 BR0448843 
AMPICILINA, SUSPENSÃO, 50 
MG/ML 

FRASCO 
150,00 ML 

2.000 PRATI R$ 4,74 R$ 9.480,00 

 

                                                   VALOR TOTAL: R$ 1.518.895,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa WERBRAN DIST. DE 

MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.372.020/0001-44, com sede na Av 

Natalino Faust, n° 591, Padre Ubrico, Francisco Beltrão/PR, CEP: 85.604-443, Fone: (46) 3311-5000, 

E-mail: werbran@qerbran.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Rafael André Cella, 

portadora da cédula de identidade nº 5.672.057-0 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 

047.026.989-82, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 
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6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 

fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE), providenciando sua substituição, sem ônus, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: WERBRAN DIST. DE 

MEDICAMENTOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

57 BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG COMPRIMIDO  2.000.000 CIMED R$ 0,02 R$ 40.000,00 

187 BR0272320 
METILFENIDATO CLORIDRATO, 
10 MG 

COMPRIMIDO 5.000 EMS R$ 0,54 R$ 2.700,00 

194 BR0272379 
VENLAFAXINA 75MG 
LIBERAÇÃO PROLONGADA 

COMPRIMIDO 50.000 DELTA R$ 0,66 R$ 33.000,00 

209 BR0273555 
MELOXICAM, 10 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,50 
ML 

8.000 EUROFARMA R$ 15,00 R$ 120.000,00 

211 BR0273710 NIMESULIDA, 100 MG COMPRIMIDO 300.000 CIMED R$ 0,06 R$ 18.000,00 

239 BR0295853 LEVONORGESTREL, 1,5 MG COMPRIMIDO 3.000 MELCON R$ 1,80 R$ 5.400,00 

272 BR0368499 
VITAMINAS DO COMPLEXO B, 
B1,B2,B3,B5,B6 

COMPRIMIDO 70.000 VITAMED R$ 0,04 R$ 2.800,00 

                                                                     VALOR TOTAL: R$ 221.900,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/FMS/2021   

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa COMERCIAL CIRURGICA 

RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.729.178/0002-20, com sede na Rua Paulo 

Costa, 140, Distrito Industrial Jardim Piemont Sul, Betim/MG, CEP: 32.669-712, Fone: (19) 3522-

5800, E-mail: Alessandra.rigo@rioclarense.com.br representada por seu procurador, o Sr. Rafael 

Olímpio Castanheira, portadora da cédula de identidade nº 35.348.360-6 SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 329.367.598-71, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 
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6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 

fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: COMERCIAL 

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

21 BR0267502 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 
MG 

COMPRIMIDO 1.000.000 IMEC R$ 0,04 R$ 40.000,00 

50 BR0267657 FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG COMPRIMIDO 120.000 HIPOLABOR R$ 0,11 R$ 13.200,00 

69 BR0267743 PREDNISONA, 20 MG COMPRIMIDO 80.000 SANVAL R$ 0,14 R$ 11.200,00 

130 BR0269574 
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 
0,5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 20,00 
ML 

3.000 HYPOFARMA R$ 4,32 R$ 12.960,00 

139 BR0269852 
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 
ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 
2% + 1:200.000, INJETÁVEL 

FRASCO 20,00 
ML 

8.000 HYPOFARMA R$ 2,72 R$ 21.760,00 

145 BR0270095 
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 
ASSOCIADA À GLICOSE, 0,5% + 
8%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 4,00 
ML 

5.000 HYPOFARMA R$ 3,08 R$ 15.400,00 

231 BR0292344 
SULFATO FERROSO, 40MG DE 
FERRO II 

COMPRIMIDO 900.000 PHARMASCIENCE R$ 0,04 R$ 36.000,00 

                      

                                                                           VALOR TOTAL: R$ 150.520,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NORDICA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.137.934/0001-25, com sede na Rua Dona 

Maria de Souza, n° 610, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400-260, Fone: (81) 9992-

0002/3224-5514, E-mail: licitação@nordicadistribuidora.com.br, representada por seu representante 

legal, o Sr. Oliveiros Antunes de Lucena Júnior, portadora da cédula de identidade nº 2.522.268 

SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 405.331.584-00, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 
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6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 

fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: NORDICA 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

5 BR0267107 
FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 5,00 
ML 

1.000 TEUTO R$ 1,34 R$ 1.340,00 

119 BR0268540 
VANCOMICINA CLORIDRATO, 500 

MG, INJETÁVEL 

FRASCO-

AMPOLA 
10.000 TEUTO R$ 4,80 R$ 48.000,00 

153 BR0270612 
BENZILPENICILINA, BENZATINA, 
1.200.000UI, INJETÁVEL 

FRASCO-
AMPOLA 

15.000 TEUTO R$ 7,22 R$ 108.300,00 

154 BR0270613 
BENZILPENICILINA, BENZATINA, 

600.000UI, INJETÁVEL 

FRASCO-

AMPOLA 
12.000 TEUTO R$ 7,64 R$ 91.680,00 

177 BR0271746 BACLOFENO, 10 MG COMPRIMIDO 20.000 TEUTO R$ 0,09 R$ 1.800,00 

178 BR0271773 BROMAZEPAM, 3 MG COMPRIMIDO 12.000 TEUTO R$ 0,08 R$ 960,00 

204 BR0273009 FLUOXETINA, 20 MG COMPRIMIDO 1.000.000 TEUTO R$ 0,06 R$ 60.000,00 

219 BR0279269 VARFARINA SÓDICA, 5 MG COMPRIMIDO 25.000 TEUTO R$ 0,12 R$ 3.000,00 

232 BR0292382 
TRAMADOL CLORIDRATO, 50 

MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 

ML 
50.000 TEUTO R$ 0,69 R$ 34.500,00 

242 BR0300733 
DEXAMETASONA, 2 MG/ML, 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 

ML 
30.000 FARMACE R$ 0,48 R$ 14.400,00 

262 BR0339846 
CEFEPIMA CLORIDRATO, 1 G, PÓ 
LIÓFILO P/ INJETÁVEL 

FRASCO-
AMPOLA 

15.000 TEUTO R$ 8,23 R$ 123.450,00 

269 BR0358755 
MISOPROSTOL, 200 MCG, 

COMPRIMIDO VAGINAL 
COMPRIMIDO 3.500 INFAN R$ 34,80 R$ 121.800,00 

288 BR0446264 
AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 

MG/ML, XAROPE INFANTIL 

FRASCO 100,00 

ML 
10.000 FARMACE R$ 1,54 R$ 15.400,00 

                                                                                VALOR TOTAL: R$ 624.630,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa LABORATORIO TEUTO 

BRASILEIRO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.159.229/0001-76, com sede na VP 7D Módulo 

11 QD 13, Daia, Anápolis/GO, CEP: 75.132-140, Fone: (62) 3310-2037, E-mail: 

licitacao1@teuto.com.br, representada por sua procuradora, a Sra. Adriana Santos de Lucena, 

portadora da cédula de identidade nº 3264717 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 804.188.211-

00, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE), providenciando sua substituição, sem ônus, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: LABORATORIO TEUTO 

BRASILEIRO S/A 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

40 BR0267625 CEFALEXINA, 500 MG CÁPSULA 400.000 TEUTO R$ 0,30 R$ 120.000,00 

95 BR0268228 CEFALOTINA SÓDICA, 1 G, INJETÁVEL 
FRASCO-
AMPOLA 

25.000 TEUTO R$ 6,00 R$ 150.000,00 

100 BR0268252 
DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 
2,00 ML 

120.000 TEUTO R$ 0,53 R$ 63.600,00 

157 BR0270621 
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 
ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG 
+ 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 
5,00 ML 

120.000 TEUTO R$ 1,92 R$ 230.400,00 

                                                             VALOR TOTAL: R$ 564.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa DROGAFONTE LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.778.201/0001-26, com sede na Rua Barão de Bonito, n° 408, Várzea, Recife/PE, 

CEP: 50.740-080, Fone: (81) 2102-1819, E-mail: drogafonte@drogafonte.com.br, representada por seu 

representante legal, o Sr. Eugênio José Gusmão da Fonte Neto, portadora da cédula de identidade nº 

6.329.005 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 056.554.614-71, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 
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Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

ITEM 
CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 BR0233632 
PETROLATO, LÍQUIDO, 
LAXATIVO, ORAL 

FRASCO 
100,00 ML 

6.000  FARMACE-CE(CE)  R$ 1,92 R$ 11.520,00 

18 BR0267312 
METOCLOPRAMIDA 
CLORIDRATO, 10 MG 

COMPRIMIDO 20.000 
HIPOLABOR-

M(MG) 
R$ 0,10 R$ 2.000,00 

25 BR0267507 
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. 
ORAL 

FRASCO 
10ML 

30.000 PRATI DONAD(PR) R$ 0,90 R$ 27.000,00 

30 BR0267516 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO 50.000 PRATI DONAD(PR) R$ 0,04 R$ 2.000,00 

34 BR0267565 CARVEDILOL, 6,25 MG COMPRIMIDO 80.000 EMS(SP) R$ 0,09 R$ 7.200,00 

43 BR0267638 CLORPROMAZINA, 100 MG COMPRIMIDO 150.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 0,18 R$ 27.000,00 

45 BR0267645 
DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO, 2 MG 

COMPRIMIDO 50.000 GEOLAB-GO R$ 0,07 R$ 3.500,00 

46 BR0267646 
DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO, 0,4 MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL 

FRASCO 
100,00 ML  

40.000  FARMACE-CE R$ 1,00 R$ 40.000,00 

49 BR0267653 ESPIRONOLACTONA, 25 MG COMPRIMIDO 150.000 
 ASPEN 

PHARM(ES)  
R$ 0,14 R$ 21.000,00 

59 BR0267690 
METFORMINA CLORIDRATO, 
500 MG 

COMPRIMIDO 600.000 MERCK(RJ) R$ 0,07 R$ 42.000,00 

73 BR0267769 
PROMETAZINA CLORIDRATO, 
25 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

50.000 SANVAL(SP) R$ 1,67 R$ 83.500,00 

74 BR0267772 
PROPRANOLOL CLORIDRATO, 
40 MG 

COMPRIMIDO 1.000.000 OSORIO DE MG R$ 0,03 R$ 30.000,00 

83 BR0268123 
LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 
MCG 

COMPRIMIDO 30.000 MERCK(RJ R$ 0,08 R$ 2.400,00 

84 BR0268125 
LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 
MCG 

COMPRIMIDO  30.000 MERCK(RJ R$ 0,08 R$ 2.400,00 

102 BR0268264 
METILERGOMETRINA 
MALEATO, 0,2 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML  

5.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 1,33 R$ 6.650,00 

103 BR0268277 
OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML 

18.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 1,28 R$ 23.040,00 

117 BR0268513 OXACILINA, 500 MG, INJETÁVEL 
FRASCO-
AMPOLA 

10.000 
 BLAU 

FARMAC(SP)  
R$ 1,84 R$ 18.400,00 

122 BR0268861 ITRACONAZOL, 100 MG CÁPSULA 10.000  GEOLAB-GO R$ 0,72 R$ 7.200,00 

129 BR0269462 
ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 
MG 

COMPRIMIDO 6.000 CELLERA(MG) R$ 0,18 R$ 1.080,00 

136 BR0269845 
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10%, 
SPRAY 

FRASCO 
50,00 ML 

500 HIPOLABOR-MG R$ 35,00 R$ 17.500,00 

140 BR0269958 
BROMOPRIDA, 5 MG/ML, 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

35.000 WASSER-RJ R$ 1,07 R$ 37.450,00 

146 BR0270096 

BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 
ASSOCIADA À EPINEFRINA, 
0,5% + 1/200.000UI, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO 
20,00 ML 

2.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 15,84 R$ 31.680,00 

149 BR0270120 
CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL- GOTAS 

FRASCO 
20,00 ML 

500 
HIPOLABOR-

M(MG) 
R$ 1,70 R$ 850,00 

156 BR0270616 
BENZILPENICILINA, 
POTÁSSICA, 5.000.000UI, 
INJETÁVEL 

FRASCO-
AMPOLA 

1.000 BLAU FARMAC(SP) R$ 7,32 R$ 7.320,00 

161 BR0270992 
DICLOFENACO, SAL 
POTÁSSICO, 50 MG 

COMPRIMIDO 200.000 CIMED(MG) R$ 0,06 R$ 12.000,00 

170 BR0271157 
INSULINA, HUMANA, NPH, 
100U/ML, INJETÁVEL 

FRASCO 
10,00 ML 

5.000 
ASPEN 

PHARM(ES) 
R$ 18,85 R$ 94.250,00 

171 BR0271217 
AMOXICILINA, ASSOCIADA COM 
CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 
500MG + 125MG 

COMPRIMIDO  50.000 SANDOZ(SP) R$ 1,10 R$ 55.000,00 

176 BR0271710 AMIODARONA, 50MG/ML, AMPOLA 3,00 5.000 HIPOLABOR- R$ 1,68 R$ 8.400,00 
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INJETÁVEL ML M(MG) 

188 BR0272326 

 

NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 
 

AMPOLA 1,00 
ML 

4.000 
HIPOLABOR-

M(MG) 
R$ 6,00 R$ 24.000,00 

191 BR0272334 
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 
50MG/ML 

AMPOLA 1ML 5.000 UNIAO QUIMI(DF)  R$ 1,29 R$ 6.450,00 

193 BR0272367 
TIORIDAZINA CLORIDRATO, 100 
MG 

DRÁGEA 40.000 UNIAO QUIMI(DF)  R$ 0,69 R$ 27.600,00 

196 BR0272581 
TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

FRASCO 5,00 
ML  

1.200 UNIAO QUIMI(DF) R$ 2,10 R$ 2.520,00 

201 BR0272850 TOPIRAMATO, 50 MG COMPRIMIDO 15.000 EMS(SP) R$ 0,15 R$ 2.250,00 

208 BR0273466 LORATADINA, 10MG COMPRIMIDO 60.000 CIMED(MG) R$ 0,09 R$ 5.400,00 

218 BR0278281 
ADENOSINA, 3 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

5.000 
HIPOLABOR-

M(MG) 
R$ 9,00 R$ 45.000,00 

228 BR0292195 
HALOPERIDOL, 2 MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL-GOTAS 

FRASCO 
20,00 ML 

1.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 2,28 R$ 2.280,00 

248 BR0308736 
CETOCONAZOL, 20 MG/G, 
CREME TÓPICO 

BISNAGA 
30,00 G 

45.000 EMS(SP) R$ 2,78 R$ 125.100,00 

250 BR0308877 
SEVOFLURANO, INALANTE, 
100ML 

FRASCO 
100,00 ML 

100 UNIAO QUIMI(DF) R$ 190,00 R$ 19.000,00 

264 BR0346586 

BECLOMETASONA 
DIPROPIONATO, 50 MCG/DOSE, 
AEROSSOL BUCAL, FRASCO 
DOSEADOR C/ BOCAL 
AEROGADOR 

FRASCO 
200,00 DOSES 

100 GLAXOSMITHK(RJ) R$ 15,50 R$ 1.550,00 

277 BR0394023 PETROLATO, PURO, POMADA 
BISNAGA 
30,00 G  

5.000 RIOQUIMICA-(SP) R$ 6,28 R$ 31.400,00 

280 BR0398702 
MEDROXIPROGESTERONA 
ACETATO, 150 MG/ML, 
SUSPENSÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 
ML  

3.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 10,80 R$ 32.400,00 

292 BR0448808 
NORETISTERONA, 0,35 MG, 
BLISTER CALENDÁRIO COM 35 
UNIDADES 

BLISTER 4.000 BIOLAB SANU(SP) R$ 3,00 R$ 12.000,00 

293 BR0448839 ACEBROFILINA 10MG/ML 
FRASCO 
120ML 

5.000 PRATI DONAD(PR) R$ 3,00 R$ 15.000,00 

294 BR0448840 

AMOXICILINA, ASSOCIADA COM 
CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 
50MG + 12,5MG/ML, 
SUSPENSÃO 

FRASCO 
75,00 ML 

6.000 SANDOZ(SP R$ 10,00 R$ 60.000,00 

296 BR0448844 
CETOPROFENO, 100 MG, PÓ 
LIÓFILO P/ INJETÁVEL, 
ENDOVENOSO 

FRASCO-
AMPOLA 

25.000 UNIAO QUIMI(DF) R$ 2,65 R$ 66.250,00 

                                                                                              VALOR TOTAL: R$ 1.100.540,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MARCELA CAROLINE BASTOS 

SALDANHA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.034.749/0001-10, com sede na Rua Sueli 

Luna Minelau, n° 117, Imbiribeira, Recife/PE, CEP:51.170-150, Fone: (81) 3314-5888, E-mail: 

marcomoura.assessoria@gmail.com, representada por sua representante legal, a Sra. Marcela 

Caroline Bastos Saldanha, portadora da cédula de identidade nº 6.379.515 SSP/PE e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 053.814.544-73, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MARCELA CAROLINE 

BASTOS SALDANHA EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

9 BR0267194 
DIAZEPAM, 5 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2,00 
ML 

10.000 SANTISA R$ 0,65 R$ 6.500,00 

169 BR0271152 
INSULINA, SUÍNA, REGULAR, 
100U/ML, INJETÁVEL 

FRASCO 
10,00 ML 

2.000 ASPEN R$ 24,00 R$ 48.000,00 

244 BR0300988 
PERICIAZINA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO 
ORAL - GOTAS 

FRASCO 
20,00 ML 

3.000 SANOFI R$ 8,86 R$ 26.580,00 

245 BR0300989 
PERICIAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO 
ORAL - GOTAS 

FRASCO 
20,00 ML 

3.000 SANOFI R$ 16,85 R$ 50.550,00 

                                                                VALOR TOTAL: R$ 131.630,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa INJEFARMA CAVALCANTE  E 

SILVA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.607.802/0001-61, com sede na 

Rua Rocha Pombo, 578, Estância, Recife/PE, CEP: 50.865-090, Fone: (81) 3252-8000, E-mail: 

licitacao@injefarma.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Irenio Gomes Da silva 

Neto, portador da cédula de identidade nº 3.815.308 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 

616.481.674-20, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 7 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: INJEFARMA 

CAVALCANTE  E SILVA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

BR (BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

155 BR0270614 

BENZILPENICILINA, 

POTÁSSICA, ASSOCIADA À 

PENICILINA PROCAINADA, 

100.000UI + 300.000UI, 

INJETÁVEL 

FRASCO-

AMPOLA 
3.000 BLAU R$ 4,95 R$ 14.850,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MULTIFARMA COM. E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.681.325/0001-57, com sede na Rua 

Três, n° 283, Parque Norte, Morro Alto, Vespasiano/MG, CEP: 33.200-000, Fone: (31) 2522-8170, E-

mail: licitacao@multifarma.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Erika Penha Gaigher 

Viana, portador da cédula de identidade nº 11.274.727 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 

043.067.556-90, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MULTIFARMA COM. E 

REPRESENTAÇÕES LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO BR 

(BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

13 BR0267208 
ESTRIOL, 1 MG/G, 

CREME VAGINAL 

BISNAGA 

50,00 G 
9.000 SANVAL  R$ 10,40 R$ 93.600,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ESPIRITO SANTO 

DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

28.911.309/0001-52, com sede na Rua Serra Negra, n° 78, Galpão 02, Praia do Morro, Guarapari/ES, 

CEP: 29.216-560, Fone: (27) 3261-1877, E-mail: espiritosantohospitalares@gmail.com, representada 

por seu representante legal, o Sr. Erivelto Silva Dol Col, portador da cédula de identidade nº 

1.380.330 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 070.938.597-80, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 7 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: ESPIRITO SANTO 

DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

HOSPITALARES 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

ITEM CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

158 BR0270622 ESCOPOLAMINA 
BUTILBROMETO, 
ASSOCIADA COM 
DIPIRONA SÓDICA, 
6,67MG + 333MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL 

FRASCO 
20,00 ML 

30.000 FARMACE R$ 6,18 R$ 185.400,00 

165 BR0271064 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO4 
40MG, SUSPENSÃO 
ORAL+ HIDROXIDO DE 
MAGNESIO30MG + 
SIMETICONA 5MG/ML  

FRASCO 
240,00 ML 

15.000 CIMED R$ 9,99 R$ 149.850,00 

 

                                                        VALOR TOTAL: R$ 335.250,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos CINCO dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

036/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira 

Fernandes, brasileira, solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - 

SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor 

Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em 

anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Doutor João Caruso, n° 2115, 

Bairro Industrial, Erechim/RS, CEP: 99706-250, Fone: (54) 3522-4273, E-mail: 

licitacao07@inovamed-rs.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Sidinei Roberto 

Stivens portador da cédula de identidade nº 1089436834 SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 

004.421.050-70, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: INOVAMED 

HOSPITALAR LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 
ITEM CÓDIGO BR 

(BPS) 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

22 BR0267503 ÁCIDO FÓLICO, 5 MG COMPRIMIDO 1.000.000 HIPOLABOR R$ 0,04 R$ 40.000,00 

27 BR0267511 AMINOFILINA, 100 MG COMPRIMIDO 5.000 HIPOLABOR R$ 0,07 R$ 350,00 

94 BR0268225 CARBONATO DE CÁLCIO, 500 
MG 

COMPRIMIDO 30.000 NUTRIEX R$ 0,07 R$ 2.100,00 

101 BR0268256 GENTAMICINA, 40 MG/ML, 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1,00 

ML 

12.000 NOVAFARMA R$ 0,88 R$ 10.560,00 

106 BR0268331 IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 

MG/ML, SOLUÇÃO PARA 

INALAÇÃO 

FRASCO 20,00 

ML 

20.000 HIPOLABOR R$ 0,70 R$ 14.000,00 

123 BR0268896 ANLODIPINO BESILATO, 10 

MG 

COMPRIMIDO 1.000.000 CIMED R$ 0,07 R$ 70.000,00 

162 BR0271000 DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 
50 MG 

COMPRIMIDO  100.000 GEOLAB R$ 0,07 R$ 7.000,00 

 

                                                               VALOR TOTAL: R$ 144.010,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/FMS/2020 homologado 

pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, 5526, AP 202, BL A, Cep:  51.030-

000, Recife/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.046.541/0001-69, com sede na Rua 

Homero Pacheco Alves, n° 2687, Vila Duque de Caxias, Curitiba/PR, CEP: 14.400-010, Fone: (16) 

2102-183721-1636 – 3721-0215, E-mail: unidental@unidentalfranca.com.br, representada por seu 

representante legal, o Sr. Luciano Ferreira Peixoto, portadora da cédula de identidade nº 18.489.993-

X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 081.484.698-06, no certame acima numerado. A sequência 

da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de material e instrumental odontológicos, para atender à solicitação da Rede Municipal de Saúde, 

tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

043/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO MATERIAL 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 043/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: UNIDENTAL 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 7 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM CÓDIGO 

BR/CATMAT 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

 1 BR0314575 AFASTADOR DE MEAD - em Aço 
Inoxidável AISI-304. Material Autoclavável. 
UNIDADE 

Cooperflex 
/ 

Cooperflex 

UNIDADE 10 R$ 11,70 R$ 117,00 

 5 BR0416217 AVENTAL PLUMBIFERO - PARA USO 
DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM 
BORRACHA PLUMBIFERA, COM 
PROTECAO EQUIVALENTE A NO 
MÍNIMO 0,25MM DE CHUMBO (PB), 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 75CM X 
60CM, COM PROTETOR PARA 
TIREOIDE ADULTO, ACABAMENTO EM 
CORINO ESPECIAL, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO 
EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, 
PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 

Nmartins / 
Namrtins 

UNIDADE 20 R$ 374,64 R$ 7.492,80 

 10 BR0447176 Câmara escura - sem iluminação, indicada 
para revelação de filmes odontológicos 
periapicais. Caixa moldada em 
polipropileno (PP). Sem bordas retentivas. 
Base removível. Possui alojamento para 
os recipientes que contém líquido evitando 
que os mesmos fiquem soltos. Visor 
acrílico destacável, com ótima 
transparência e total filtragem da luz 

VH / 
Essence 
Dental 

UNIDADE 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00 

 17 BR0404558 Cimento Resinoso Core A2. Embalagem 
com 6g (corpo duplo) + 8 ponteiras. 

Allcem / 
Dentscare 

FGM 

UNIDADE 20 R$ 52,23 R$ 1.044,60 

 21 BR0419388 CONDENSADOR DE GUTA PERCHA DE 
25MM, TAMANHO Nº45, TIPO 
MCSPADDEN.  

Mailefer / 
Dentsply 

UNIDADE 10 R$ 55,00 R$ 550,00 

 26 BR0357601 DESCOLADORES FREER - EM ACO 
INOX AISI 4OO, COM DIMENSAO 22 CM. 
UNIDADE 

Cooperflex 
/ 

Cooperflex 

UNIDADE 10 R$ 15,00 R$ 150,00 

 27 BR0384202 DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO 5 
LITROS 

Riozyme /  
Rioquimica 

GALÃO 50 R$ 234,00 R$ 11.700,00 

 31 BR0421289 FILME RADIOLÓGICO, RAIO-X, 30 X 40 
MM (TAMANHO 2), CAIXA 100 
UNIDADES 

Agfa / 
Kulzer 

CAIXA 100 R$ 144,81 R$ 14.481,00 

 38 BR0428415 Gesso PEDRA TIPO III. Embalagem com 
1kg 

Rio / 
Orlando 

ME 

PACOTE 100 R$ 7,00 R$ 700,00 

 39 BR0422554 HEMOSTÁTICO TÓPICO, CLORETO DE 
ALUMÍNIO, LÍQUIDO, FRASCO 10,00 ML 

Hemoliq / 
Maquira 

FRASCO 200 R$ 13,08 R$ 2.616,00 

 44 BR0430415 LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL 
AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO 
KERR, COMPRIMENTO 31, APLICAÇÃO 
DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, 
COMPONENTES C/ CURSOR, 
APRESENTAÇÃO CONJUNTO 
COMPLETO 

Sybron 
Endo / 
Kavo 

UNIDADE 40 R$ 12,35 R$ 494,00 

 47 BR0442191 MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, 
DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL 
LÁTEX NATURAL, TIPO LENÇOL DE 
BORRACHA PRÉ-CORTADO, 
DIMENSÃO CERCA DE 13,5 X 13,5, TIPO 
USO* USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, 
CAIXA COM 26 UNIDADES 

Madeitex / 
Madeitex 

CAIXA 70 R$ 19,69 R$ 1.378,30 

 51 BR0233497 PEDRA - POMES, ROCHA MAGNÉTICA, 
BRANCA, PÓ, LIMPEZA DENTAL, 
ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. 100G 

Maquira / 
Maquira 

FRACO 
100G 

70 R$ 3,59 R$ 251,30 
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 52 BR0442190 PERFURADOR - EM AÇO INOXIDAVEL, 
MEDINDO 15 CM, PARA DIQUE DE 
BORRACHA, LARGURA MÍNIMA DE 
PLAIMA 82 CM, PERFURADOR DE 
AINSWORTH DE BORRACHA, QUE TEM 
COMO FUNCAO DE PERFURAR O 
DIQUE, PARA QUE OS DENTES 
POSSAM ULTRAPASSAR A BORRACHA, 
APRESENTA UMA PLATAFORMA 
GIRATORIA COM DIVERSOS FUROS 
EM TAMANHOS VARIADOS. 

Cooperflex 
/Cooperflex 

UNIDADE 5 R$ 74,58 R$ 372,90 

 53 BR0249870 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA, 
14 CM, AÇO INOXIDÁVEL 

Cooperflex 
/ 

Cooperflex 

UNIDADE 10 R$ 25,48 R$ 254,80 

 54 BR0252895 PINÇA ODONTOLÓGICA, ACO 
INOXIDAVEL, PORTA GRAMPO, CURVO 
COM SULCO, COM TRAVA, 
ISOLAMENTO ABSOLUTO DE 
RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS 

Cooperflex 
/ 

Cooperflex 

UNIDADE 4 R$ 58,75 R$ 235,00 

 55 BR0427616 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL 
AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MULLER, 
APLICAÇÃO PARA CARBONO 

Cooperflex 
/ 

Cooperflex 

UNIDADE 30 R$ 19,77 R$ 593,10 

 56 BR0385429 PINO - PINO DE FIBRA DE VIDRO COM 
DUPLA CONICIDADE TRANSLUCIDO E 
RADIOPACO EM COMPOSITO DE FIBRA 
DE VIDRO E RESINA EPOXI DE ALTA 
RESISTENCIA MECANICA QUE ATUA 
COMO REFORCO INTRA RADICULAR 
DA ESTRUTUTA DENTAL E PROMOVE 
RETENCAO PARA O MATERIAL 
RESTAURADOR DEFINITIVO OU 
NUCLEO DE PREENCHIMENTO DE 
RESTAURACOES INDIRETAS CAIXA 
COM 5 PINOS N 0.5, IDENTIFICACAO 
CONSTANDO MARCA COMERCIAL E 
PROCEDENCIA DE FABRICACAO 

White Post 
DC 

/ Dentscare 
FGM 

CAIXA 30 R$ 37,18 R$ 1.115,40 

 66 BR0406292 SUGADOR ODONTOLÓGICO, PVC, 
SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 
UNIDADES, ATÓXICO DESCARTÁVEL 

Monoart / 
Boma 

UNIDADE 2000 R$ 3,64 R$ 7.280,00 

 67 BR0270307 TAÇA DE BORRACHA, P/ CONTRA 
ÂNGULO, C/ PROTETOR 

Preven / 
Preven 

UNIDADE 500 R$ 1,09 R$ 545,00 

 33 BR0281555 FIO DE SUTURA DE SEDA - ESTERIL, N. 
4-0, COM AGULHA 1/2 CIRCULO, 
AGULHA DE 1,7 CM DE 
COMPRIMENTO, CILINDRICA, FIO COM 
45 CM DE COMP., REGISTRO NO MS.  

Procare / 
Labor 
Import 

UNIDADE 6000 R$ 1,04 R$ 6.240,00 

  

                                                               VALOR TOTAL: R$ 60.611,20 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/FMS/2020 homologado 

pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, 5526, AP 202, BL A, Cep:  51.030-

000, Recife/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62, com sede na Rua Dom José, n° 258, Bairro Santo 

Antônio, Garanhuns/PE, CEP: 55.293-120, Fone: (81) 9.8836-3267, E-mail: 

sdiego_distribuidora@outlook.com, representada por seu representante legal, o Sr. Silvandro Diego 

de Albuquerque Ferreira, portador da cédula de identidade nº 7.679.226 SDS/PE e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 071.955.624-41, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de material e instrumental odontológicos, para atender à solicitação da Rede Municipal de Saúde, 

tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

043/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO MATERIAL 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 043/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: SILVANDRO DIEGO DE 

ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 

LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

 
 

ITEM 
CÓDIGO 

BR/CATMAT 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

 3 BR0346633 

Álcool Etílico com teor 
mínimo 99,8%, 
acondicionado em 
frasco plástico 
translúcido 
descartável, lacrado 
de 1000 ml,  incolor e 
com cheiro 
característico. 
Embalagem que 
contenha dados de 
identificação, 
procedência, lote e 
validade. Registro no 
Ministério da Saúde e 
ficha técnica. 

BELLO 
BELLA/ÁLCOOL 

LITRO 50 R$ 3,80 R$ 190,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/FMS/2020 homologado 

pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, 5526, AP 202, BL A, Cep:  51.030-

000, Recife/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 

HOSPITALARES inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.742.491/0001-33, com sede na Rua Helena 

Bigaton, n° 615, Centro, Caibi/SC, CEP: 81.630-190, Fone: (49) 3648-0582 – 8873-4472, E-mail: 

dental@higix.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Francisco Feitosa de Matos, 

portador da cédula de identidade nº 357.441.965 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.909.283-

91, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de material e instrumental odontológicos, para atender à solicitação da Rede Municipal de Saúde, 

tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

043/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO MATERIAL 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 043/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: DENTAL HIGIX 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

MEDICOS HOSPITALARES 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM CÓDIGO 

BR/CATMAT 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

 4 BR0278252 Alginato - para impressão. Presa 
normal tipo 2. Embalagem com 410g. 

MAQUIRA UNIDADE 100 R$ 14,06 R$ 1.406,00 

 18 BR0341174 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 
0,12%, COLUTÓRIO, FRASCO 250 
ML 

IODONTOSUL FRASCO 300 R$ 12,70 R$ 3.810,00 

 32 BR0281554 FIO DE SUTURA DE SEDA - 
ESTERIL, N. 3-0, COM AGULHA 1/2 
CIRCULO, AGULHA DE 1,7 CM DE 
COMPRIMENTO, CILINDRICA, FIO 
COM 70 CM DE COMP., REGISTRO 
NO MS. CAIXA C/ 24 UNIDADES 

TECHNEW UNIDADE 1000 R$ 8,45 R$ 8.450,00 

 40 BR0437154 HIPOCLORITO A 2%. 1 LITRO IODONTOSUL FRASCO 100 R$ 10,10 R$ 1.010,00 

 33 BR0281555 FIO DE SUTURA DE SEDA - 
ESTERIL, N. 4-0, COM AGULHA 1/2 
CIRCULO, AGULHA DE 1,7 CM DE 
COMPRIMENTO, CILINDRICA, FIO 
COM 45 CM DE COMP., REGISTRO 
NO MS.  

TECHNEW UNIDADE 18000 R$ 15,84 R$ 285.120,00 

 

                                                                       VALOR TOTAL: R$ 299.796,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/FMS/2020 homologado 

pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, 5526, AP 202, BL A, Cep:  51.030-

000, Recife/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.211.408/0001-04, com sede na Rua Felinto de 

Farias Castro, n° 151, Cruzeiro, Gravata/PE, CEP: 55.644-220, Fone: (81) 3533-6042, E-mail: 

comercial@edquality.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Antônio Edênio 

Ferreira, portador da cédula de identidade nº 7.689.388 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 

222.254.123-91, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de material e instrumental odontológicos, para atender à solicitação da Rede Municipal de Saúde, 

tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

043/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO MATERIAL 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 043/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: EDQUALITY DO 

BRASIL PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM CÓDIGO 

BR/CATMAT 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

 11 BR0440723 CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO 
RESISTENTE, COMPRIMENTO:40 CM, 
LARGURA:27 CM, ALTURA:36,70 CM, 
TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA E 
TRAVAS, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA, 
CAPACIDADE:26,50 L 

MORELLI UNIDADE 50 R$ 37,60 R$ 1.880,00 

 41 BR0437161 HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUÇÃO, A 
1%, SOLUÇÃO DE MILTON, EMBALADO EM 
RECIPIENTE ESCURO COM 1000ML, 
CONSTANDO EXTERNAMENTE ROTULO 
CONTENDO MARCA COMERCIAL E 
PROCEDENCIA DE FABRICACAO, 
VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA 
DE ENTREGA. LITRO 

PROLINK FRASCO 50 R$ 4,77 R$ 238,50 

 

                                                              VALOR TOTAL: R$ 2.118,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E VINTE UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/FMS/2020 homologado 

pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, 5526, AP 202, BL A, Cep:  51.030-

000, Recife/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.175.908/0001-12, com sede na Rua Professora Zelda C Curso Mastriani, n° 265-A, Jardim D’ávila, 

Cambé/PR, CEP: 86.182-530, Fone: (43) 3254-6426, E-mail: 

biologica@biologicadistribuidora.com.br, representada por seu Procurador, o Sr. Marcelo Vinicius de 

Souza Nantes, portador da cédula de identidade nº 5.190.376-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 

727.435.909-63, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de material e instrumental odontológicos, para atender à solicitação da Rede Municipal de Saúde, 

tendo em vista os itens fracassados no Processo Licitatório recentemente realizado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

043/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO MATERIAL 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 043/FMS/2020 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 043/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: BIOLOGICA 

DISTRIBUIDORA EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM CÓDIGO 

BR/CATMAT 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

 12 BR0406150 CARBONO PARA ARTICULAR, 
MATERIAL EM PAPEL, FORMATO 
FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE 
- 2 CORES, DESCARTÁVEL, 
APRESENTAÇÃO EM FOLHA. 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES 

AAF do 
BRASIL 

BLOCO 500 R$ 5,20 R$ 2.600,00 

 13 BR0425821 CARIOSTÁTICO a 30%, solução liquida. 
Frasco com 10ml. Registro na ANVISA 

AAF do 
BRASIL 

FRASCO 200 R$ 15,45 R$ 3.090,00 

 29 BR0438118 DISCO DE LIXA - em poliéster, resina e 
óxido de alumínio. Pacote com 100 
discos de 16mm sortidos. 

DISCO DE 
LIXA - 
TDV 

PACOTE 80 R$ 74,75 R$ 5.980,00 

 34 BR0281319 FIO DE SUTURA NYLON - ESTERIL, 
SIMPLES, CALIBRE 3-0, 1 AGULHA 
CILINDRICA, AGULHA DE 1,7 CM, 3/8 
CIRCULO, FIO COM 70 CM, REGISTRO 
DO MS 

TECHNEW UNIDADE 24000 R$ 1,25 R$ 30.000,00 

 

                                                                               VALOR TOTAL: R$ 41.670,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZENOVE dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

048/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MESSER GASES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 60.619.202/0012-09, com sede na Rod. BR 101 Sul, Km 84,5, S/N, Jardim Prazeres, Jaboatão dos 

Guararapes/PE, CEP: 54.335-000, Fone: (81) 2125-1266 / (81) 2125-1230, E-mail: 

cliente@messerbrasil.com, representada por seu diretor, o Sr. Rodrigo Casado Oliveira da Silva 

portador da cédula de identidade nº 10.627.881-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 082.754.707-

22, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de Gases Medicinais (oxigênio medicinal, ar gasoso medicinal, gás medicinal, óxido nitroso e vácuo 

medicinal) armazenados em cilindros, os quais são fornecidos pela empresa em regime de comodato, de forma 

parcelada e a pedido, destinados a atender as unidades da rede assistencial da média complexidade, através da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

048/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O fornecimento do material será de forma parcelada de acordo com Termo de Referência deste 

Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento Encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria Municipal de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega 

em conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 048/FMS/2020 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

11.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde para tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 

responsabilidade a contratada; 

11.2 - Programar os serviços periodicamente, que deverão ser cumpridos pela CONTRATADA, com 

atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos 

funcionários e das pessoas em geral que se façam presentes; 

11.3 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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11.4 - Realizar o pagamento, até 30 (trinta) dias, da execução dos serviços após certificado e atestado 

pelo Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde, que os serviços foram prestados em conformidade com 

as cláusulas e condições expressam neste Termo Referência; 

11.5 -  Esclarecer as dúvidas e indagações da Contratada, por meio da fiscalização do contrato; 

11.6- Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a execução dos 

serviços contratados; 

11.7-  Assegurar que sejam mantidos os preços mais vantajosos para a Administração, verificando se 

está compatível com aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras; 

11.8 -  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como atestar, na nota fiscal/fatura, a 

efetiva conclusão dos trabalhos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – A contratada, em decorrência da adjudicação do certame, se obriga a fornecer os gases 

medicinais da seguinte forma: retirar os cilindros vazios, cedidos e próprios, e entregar os cilindros 

abastecidos, e as respectivas manutenções preventivas e corretivas nos cilindros cedidos pela 

contratada; 

12.2 – Os gases medicinais não liquefeitos devem ser armazenados em cilindros os quais deverão 

seguir fielmente as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores 

dos mesmos;  

12.3 – A etiqueta do colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificado: o nome 

do produto; as precauções; e, a classificação ONU do gás ar condicionado. O rótulo de corpo do 

cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de 

emergência e o potencial de risco. São as seguintes cores padronizadas: 

 

A) OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL – VERDE 

B) ÓXIDO NITROSO - AZUL 

C) AR COMPRIMIDO MEDICINAL – AMARELO 

 

12.4 – Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, 

marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na 

documentação de transporte (a classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio são 

definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da ANTT); 

12.5 – O abastecimento dos Gases Medicinais não liquefeitos, deverá seguir rigorosamente os prazos 

estabelecidos no cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado 

em no Máximo 24  (vinte e quatro) horas a partir da solicitação; 

12.6 – Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários das unidades discriminadas neste 

Termo de Referência; 

12.7 – A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizados por pessoal da 

CONTRATADA usando os devidos equipamentos de proteção individual – EPI, disponibilizados pela 

CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço; 

12.8 – Os critérios das manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de armazenamento dos 

Gases Medicinais devem seguir estabelecido nas normas técnicas vigentes;  

12.9 – A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA: contempla os serviços efetuados para manter 

os equipamentos cedidos funcionado em condições normais, tendo como objetivo diminuir as 

possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, 

substituição de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 7 

objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre 

outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos; 

12.10 - A MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA: contempla os serviços de reparos com a 

finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos cedidos por meio do diagnóstico 

do defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações 

que sejam necessárias para garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de 

funcionamento; 

12.11 - Prestar o serviço de acordo com as condições e especificações estipuladas neste Termo de 

Referência;  

12.12 - Responsabilizar-se pelo disposto na respectiva proposta e  pelos  atos  dos  seus  representantes 

legais;  

12.13 - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MESSER GASES LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Ar Comprimido (Mistura de O2 e 
N2) -Ar comprimido medicinal não 
liquefeito, grau de pureza mínimo 
de 99,5%, símbolo O2N2, 
características físico químicas 
incolor, insípido, inodoro, não 
inflamável, composição 79% de N2 
e 21 O2, peso molecular 28, 
975g/mol, sinônimos ar medicinal, 
ar sintético e ar reconstituído. 
Acondicionado em cilindro de 7m3 
a 10 m3. 

M³ 7.500 Messer R$ 14,10 R$ 105.750,00 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 7 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZENOVE dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

048/FMS/2020 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.331.788/0024-05, com sede na Rod. BR 101 Sul, n°3020 Letra, Distrito 

Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.503-010, telefone: (81) 3518 -5806, 

e-mail: lheitor.ataide@airliquide.com, representada por sua procuradora, a Sra.  Cristiane Ribeiro 

Saturnino Mascarenhas, portador da cédula de identidade nº 357724330 SSP/BA e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 645.155.165-15, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de Gases Medicinais (oxigênio medicinal, ar gasoso medicinal, gás medicinal, óxido nitroso e vácuo 

medicinal) armazenados em cilindros, os quais são fornecidos pela empresa em regime de comodato, de forma 

parcelada e a pedido, destinados a atender as unidades da rede assistencial da média complexidade, através da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

048/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O fornecimento do material será de forma parcelada de acordo com Termo de Referência deste 

Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento Encaminhadas, devidamente atestada 

pela Secretaria Municipal de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega 

em conformidade com o que foi licitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 048/FMS/2020 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

11.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde para tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 

responsabilidade a contratada; 

11.2 - Programar os serviços periodicamente, que deverão ser cumpridos pela CONTRATADA, com 

atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos 

funcionários e das pessoas em geral que se façam presentes; 

11.3 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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11.4 - Realizar o pagamento, até 30 (trinta) dias, da execução dos serviços após certificado e atestado 

pelo Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde, que os serviços foram prestados em conformidade com 

as cláusulas e condições expressam neste Termo Referência; 

11.5 -  Esclarecer as dúvidas e indagações da Contratada, por meio da fiscalização do contrato; 

11.6- Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a execução dos 

serviços contratados; 

11.7-  Assegurar que sejam mantidos os preços mais vantajosos para a Administração, verificando se 

está compatível com aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras; 

11.8 -  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como atestar, na nota fiscal/fatura, a 

efetiva conclusão dos trabalhos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – A contratada, em decorrência da adjudicação do certame, se obriga a fornecer os gases 

medicinais da seguinte forma: retirar os cilindros vazios, cedidos e próprios, e entregar os cilindros 

abastecidos, e as respectivas manutenções preventivas e corretivas nos cilindros cedidos pela 

contratada; 

12.2 – Os gases medicinais não liquefeitos devem ser armazenados em cilindros os quais deverão 

seguir fielmente as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores 

dos mesmos;  

12.3 – A etiqueta do colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificado: o nome 

do produto; as precauções; e, a classificação ONU do gás ar condicionado. O rótulo de corpo do 

cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de 

emergência e o potencial de risco. São as seguintes cores padronizadas: 

 

A) OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL – VERDE 

B) ÓXIDO NITROSO - AZUL 

C) AR COMPRIMIDO MEDICINAL – AMARELO 

 

12.4 – Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, 

marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na 

documentação de transporte (a classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio são 

definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da ANTT); 

12.5 – O abastecimento dos Gases Medicinais não liquefeitos, deverá seguir rigorosamente os prazos 

estabelecidos no cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado 

em no Máximo 24  (vinte e quatro) horas a partir da solicitação; 

12.6 – Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários das unidades discriminadas neste 

Termo de Referência; 

12.7 – A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizados por pessoal da 

CONTRATADA usando os devidos equipamentos de proteção individual – EPI, disponibilizados pela 

CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço; 

12.8 – Os critérios das manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de armazenamento dos 

Gases Medicinais devem seguir estabelecido nas normas técnicas vigentes;  

12.9 – A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA: contempla os serviços efetuados para manter 

os equipamentos cedidos funcionado em condições normais, tendo como objetivo diminuir as 

possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, 

substituição de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com 
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objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre 

outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos; 

12.10 - A MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA: contempla os serviços de reparos com a 

finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos cedidos por meio do diagnóstico 

do defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações 

que sejam necessárias para garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de 

funcionamento; 

12.11 - Prestar o serviço de acordo com as condições e especificações estipuladas neste Termo de 

Referência;  

12.12 - Responsabilizar-se pelo disposto na respectiva proposta e  pelos  atos  dos  seus  representantes 

legais;  

12.13 - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 048/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 
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CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 7 de 7 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITE 
M 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Oxigênio gasoso medicinal grau de pureza mínima 
99,5%,símbolo O2, características físico químicas 
inodoro, insípido e incolor,nãoinflamável, comburente, 
peso molecular 31,9988, produto sem efeito toxilógico, 
acondicionado em cilindro de 07 à 10 m3. Pressão 
Máxima de Trabalho: 200 Bar Normas Aplicáveis: ISO 
4705 ou NBR 12791 

M³ 7.500 ALB R$ 17,95 R$ 134.625,00 

4 Oxigênio gasoso medicinal grau de pureza mínima 
99,5%,símbolo O2, características físico químicas 
inodoro, insípido e incolor,não inflamável, comburente, 
peso molecular 31,9988, produto sem efeito toxilógico, 
acondicionado em cilindro de 01m3, 07 litros, verde, 
fabricado com precisão, leve, prático, conforme 
normas ABNT, ISO0908-1, ISO4706, INO9809-3, 
DOT3AA, NBR12791, pressão de serviço 150, rosca 
de entrada: ¾”-14NGT, Diâmetro:15,0 cm, Altura: 
70cm, Peso:10 Kg 

M³ 7.500 ALB R$ 70,22 R$ 526.650,00 

5 Oxigênio gasoso medicinal grau de pureza mínima 
99,5%, símbolo O2, características físico químicas 
inodoro, insípido e incolor,não inflamável, comburente, 
peso molecular 31,9988, produto sem efeito toxilógico, 
acondicionado em cilindro de 02m3 a 03m3. Pressão 
Máxima de Trabalho: 150 Bar. Normas Aplicáveis: ISO 
4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, 
conforme norma de identificação de Gases da ABNT. 

M³ 1.500 ALB R$ 50,00 R$ 75.000,00 

VALOR TOTAL – R$ 736.275,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DOIS dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.950.913/0001-75, com sede na Rua Melo Peixoto, 324, Boa Vista, 

Garanhuns/PE, CEP: 55.293-190, Fone: (87) 3761-4771, E-mail: medfarmaceepp@gmail.com, 

representada por seu representante legal, o Sr. Lucas Henrique de Melo Silva, portador da cédula de 

identidade nº 7887221 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.587.084-01, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, para aquisição de material médico hospitalar, para atender a solicitação da rede 

Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do qualitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por 

cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

003/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 003/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será de acordo com a emissão das Ordens de Fornecimento elaboradas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a execução de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 003/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MED FARMACE 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM CODIGO BR DESCRIÇÃO  MARCA UND QUANT 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

1 BR0387700 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E 

UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ 

BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 
AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO 

ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 

COM 100 UNIDADES 

DESCARPACK CAIXA 25.000 R$ 88,00 R$ 2.200.000,00 

2 BR0269893 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E 
UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ 

BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, 

AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO 

ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 

COM 100 UNIDADES 

DESCARPACK CAIXA 25.000 R$ 88,00 R$ 2.200.000,00 

3 BR0269892 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E 

UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ 
BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, 

AMBIDESTRA, DESCARTÁVE. FORMATO 

ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 
COM 100 UNIDADES 

DESCARPACK CAIXA 20.000 R$ 88,00 R$ 1.760.000,00 

VALOR TOTAL R$ 6.160.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DOZE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 78.742.491/0001-33, com sede na Rua MC 10, s/n°, Qd.05, Lt.17, Casa 03, 

Residencial Monte Carlo, Goiânia/GO, CEP 74.370-430, cel: (62) 3288-1140, E-mail: 

confianca.material@gmail.com representada por seu representante legal, a Sra. Karla Loiane Dias 

Rocha, casada, empresária, CNH: 06966242801, CPF: 009.403.281-51, no certame acima numerado. 

A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, para aquisição de macas e colchões para as ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo 

Agostinho.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do qualitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por 

cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

006/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será no prazo máximo de 15 (quinze) dias ocorridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Rodovia Br-101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, CEP 54503-900, 

Cabo de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 

dos materiais pela Secretaria solicitante.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CONFIANÇA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 
 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 
EMPRESA 

ARREMATANTE 
POR ITEM 

1 

COLCHÃO - USO HOSPITALAR - 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
MATERIAL: ESPUMA DE POLUIRETANO, 
DENSIDADE: D-33, COMPRIMENTO: 188 CM, 
ALTURA BASE: 7 CM, LARGURA: 50 CM, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 
REVESTIMENTO EM CURVIM, COM DEBRUM 
E COM COR, APLICAÇÃO: PARA MACA. 1 
ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. 
COLCHÃO DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO 
"CENTRAL CABO". GARANTIA DE 1 ANO.  

GYNFLEX UND. 110 R$ 110,00 R$ 12.100,00 

  1 - CONFIANÇA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS LTDA 
EPP 

VALOR TOTAL R$ 12.100,00   

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DOZE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa  VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 24.005.322/0001-91, com sede na Rua 77, nº 249, Sala 03, Setor Central, 

Goiânia/GO, CEP 74.055-090, fone: (62) 9686-9006, E-mail: vitoria@vitorialicitacoes.com / 

fabio@vitorialicitacoes.com, representada por sua representante legal, a Sra. Sejane Teixeira Chaves 

Moreira, portador da cédula de identidade nº 4.493.042 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 

013.031.811-69, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, para aquisição de macas e colchões para as ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo 

Agostinho.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do qualitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por 

cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

006/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será no prazo máximo de 15 (quinze) dias ocorridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Rodovia Br-101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, CEP 54503-900, 

Cabo de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 

dos materiais pela Secretaria solicitante.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
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Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: VITÓRIA LICITAÇÕES 

E COMÉRCIO EIRELI EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

 
 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 
EMPRESA 

ARREMATANTE 
POR ITEM 

2 

MACA RESGATE - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS:  
MATERIAL: ALUMÍNIO TUBULAR, TIPO: 
AMBULÂNCIA, TAMANHO: ADULTO, 
LARGURA: CERCA DE APROXIMADAMENTE 
0,50 M, ALTURA: CERCA DE 
APROXIMADAMENTE 0,80 M, CAPACIDADE 
DE CARGA: ATÉ 200 KG, COMPONENTES 01: 
CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA, ALÇA 
LATERAL BASCULANTE, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: SISTEMA RETRÁTIL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: 
CABECEIRA REGULÁVEL POR 
CREMALHEIRA, ACABAMENTO RODAS: 
RODA TERMOPLÁSTICA RODAS: 4 RODÍZIOS 
DE 6" E 02 RODÍZIOS DE 4" PARA O SISTEMA 
RETRÁTIL, FREIO EM PELO MENOS 2 
RODÍZIOS. DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO 
"CENTRAL CABO" GRAVADA NO CORPO DA 
MACA. GARANTIA DE 01 ANO. 

CDF UND. 15 R$ 2.245,00 R$ 33.675,00 

  2 - VITÓRIA 
LICITAÇÕES E 

COMÉRCIO 
EIRELI EPP 

VALOR TOTAL R$ 33.675,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DOZE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa   FIXAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E 

HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.575.301/0001-13, com sede na 

Rodovia PE 35 , KM 03, S/N, Centro, Itapissuma –PE, CEP: 53.700-000, fone: (81) 3039-8946, E-

mail: fixardistribuidora@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Daniel Bretas 

Evangelista, portador da cédula de identidade nº 6085413 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 

029.661.746-57, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, para aquisição de macas e colchões para as ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo 

Agostinho.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do qualitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por 

cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

006/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será no prazo máximo de 15 (quinze) dias ocorridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Rodovia Br-101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, CEP 54503-900, 

Cabo de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 

dos materiais pela Secretaria solicitante.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 
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6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 
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face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
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Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:FIXAR DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E 

HOSPITALARES LTDA ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEMA19:G21A19:H21 DESCRIÇÃO  MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 
EMPRESAS 

ARREMATANTES 
POR ITEM 

2 

MACA RESGATE - 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS:  
MATERIAL: ALUMÍNIO 
TUBULAR, TIPO: 
AMBULÂNCIA, TAMANHO: 
ADULTO, LARGURA: CERCA 
DE APROXIMADAMENTE 
0,50 M, ALTURA: CERCA DE 
APROXIMADAMENTE 0,80 
M, CAPACIDADE DE CARGA: 
ATÉ 200 KG, 
COMPONENTES 01: CINTO 
IMOBILIZADOR PARA 
CABEÇA, ALÇA LATERAL 
BASCULANTE, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: SISTEMA 
RETRÁTIL, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 01: CABECEIRA 
REGULÁVEL POR 
CREMALHEIRA, 
ACABAMENTO RODAS: 
RODA TERMOPLÁSTICA 
RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6" E 
02 RODÍZIOS DE 4" PARA O 
SISTEMA RETRÁTIL, FREIO 
EM PELO MENOS 2 
RODÍZIOS. DEVE CONTER 
IDENTIFICAÇÃO "CENTRAL 
CABO" GRAVADA NO 
CORPO DA MACA. 
GARANTIA DE 01 ANO. 

CDF UND. 45 R$ 2.700,00 R$ 121.500,00 

  3 - FIXAR 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE 

LIMPEZA E 
INFORMÁTICA 

VALOR TOTAL R$ 121.500,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DOZE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.819.724/0001-73, com sede na Rua Arquiteto Luiz Nunes, 1637, Imbiribeira, 

Recife/PE, CEP: 51.170-430, Fone: (81) 4009-2399, E-mail: lagean@lagean.com.br, representada por 

seu representante legal, o Sr. José Ramos Barros da Silva, portador da cédula de identidade nº 

2.664.460 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.063.424-72, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, através de 

Pregão Eletrônico, para aquisição de medicamentos com maior percentual de desconto sobre a tabela 

de preços divulgada pela ABCFARMA, para atender os pacientes encaminhados pelo Poder 

Judiciários, Ministério Público e Demanda Social, através do Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do qualitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por 

cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

001/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 001/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – O fornecimento será realizado mediante a solicitação encaminhada pela Gerência de Assistência 

Farmacêutica e autorização da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2 – O material deverá ser entregue em 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do efetivo 

recebimento da solicitação em formulário próprio (Ordem de Fornecimento), acompanhado da 

prescrição médica.  

4.3 – Mais condições de entregas constante no Termo de Referência em Anexo VIII. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a execução de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1-  O Fornecimento será realizado mediante a solicitação encaminhada pela Gerência de Assistência 

Farmacêutica e autorização da Secretária Municipal de Saúde. 

 

6.2- O material deverá ser entregue em 48 (Quarenta e oito) horas contadas a partir do efetivo 

recebimento da solicitação em formulário próprio (Ordem de Fornecimento), acompanhado da 

prescrição médica.  
 

6.3- Durante a vigência do Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os 

medicamentos de acordo com o percentual registrado, nas quantidades solicitadas. 
 

6.4- A Secretaria Municipal de Saúde não está obrigada a adquirir qualquer quantidade de 

medicamentos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da 

aquisição. 
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6.5- A fornecedora fica obrigada a atender a todos os pedidos realizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, inclusive com relação aos quantitativos, sendo consideradas como parâmetro mínimo 

as quantidades contidas nas embalagens usualmente comercializadas no mercado varejista. 
 

6.6- Não havendo disponibilidade do tipo de medicamento solicitado, deverá ser ofertado, dentre os 

remanescentes, o que possuir o menor preço, sendo que a referência será sempre o preço 

máximo oferecido ao consumidor para o medicamento fornecido, sobre o qual incidirá o 

percentual de desconto registrado, mediante prévia comunicação e autorização da Gerência de 

Assistência Farmacêutica. 
 

6.7- O medicamento será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades como: o medicamento 

está com registro vencido, não corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou 

estar fora dos padrões determinados, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação. 
 

6.8- Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, 

caso não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 
 

6.9- Os medicamentos deverão ser entregues separados por lotes e prazos de validade, com seus 

respectivos quantitativos devendo constar o nome genérico e comercial impressos na nota 

fiscal.  
 

6.10- A marca dos medicamentos de referência e similar(es) deverá estar indicada no próprio 

produto ou em sua embalagem. Os genéricos deverão conter, em sua embalagem, logo abaixo 

do nome do princípio ativo que os identifica, uma tarja amarela com a letra “G” em destaque e 

a frase “Medicamento Genérico – Lei nº 9.787, de 1999”. 
 

6.11- Prazo de validade: os medicamentos deverão ser entregues com validade mínima de 12 meses 

a partir da data emitida pela nota fiscal de entrega do produto. 
 

6.12- O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, 

exceto em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência 

Farmacêutica – GEAF - da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, 

acarretará em recusa de recebimento do item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as 

penalidades cabíveis. 
 

6.13- Rotulagem e bulas: todos os medicamentos, nacionais ou importados deverão ser ofertados, 

apresentados e entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os mesmos 

em língua portuguesa, nos termos do artigo 31 do código do consumidor. 

 

6.14- A nota fiscal deverá conter: 
 

- O número do empenho; 

- Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme solicitação, com nome do    medicamento com a 

Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI), a 

concentração, a forma, a marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário, 

preço total. 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

6.15- Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe 
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técnica, a responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, 

conforme orientações de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência 

Farmacêutica. 
 

6.16- O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 
 

6.17- Os medicamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: 

 

6.18- Local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 

08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 – Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  
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8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 
 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 
 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade relacionada ao presente 

Contrato; 
 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 
 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 
 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 
 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 
 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 
 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa sujeita 

às penalidades legais cabíveis; 
 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da comunicação a contratada, a sua 

substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência 

das sanções previstas no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 

8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  
 

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  
 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  
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9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  
 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  
 

9.11. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências do local informado no item 6 

deste Termo de Referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
 

9.12. Entregar o objeto no prazo estipulado no item 6 deste Termo de Referência; 
 

9.13. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 
 

9.14. A contratada deve indicar ao fiscal do contrato, no caso o Dr. Styve Rickson Nascimento 

Matrícula: 22.066, Email: cafcabo2012@gmail.com, um representante para ser seu interlocutor  

responsável técnico pela execução do objeto de acordo com a legislação de regência dos serviços de 

saúde. 
 

9.15. Garantir que os produtos indicados no anexo I deste Termo de Referência obedeçam ao exposto 

no item 6 deste Termo de Referência; 
 

9.16. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da comunicação à contratada, 

os produtos que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 
 

9.17. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 

produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 
 

9.18. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
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12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  
Percentual (%) de desconto sobre o Preço 
Máximo ao Consumidor (PMC) da tabela 
ABCFarma 

1 
Medicamentos de Referência 
constantes na tabela da ABCFarma 

4% (QUATRO POR CENTO) 

2 
Medicamentos Genérico constantes 
na tabela da ABCFarma 

4% (QUATRO POR CENTO) 

3 
Medicamentos Similares constantes 
na tabela da ABCFarma 

4% (QUATRO POR CENTO) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E NOVE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

007/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa JM INDUSTRIA E CONFECÇÕES E 

BRINDEES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.628.123/0001-13, com sede na ‘’Rua Silício, 

100, Parque Industrial Zona Norte, Apucarana –PR, CEP: 86806-460, telefone: (43)3033-7571, e-mail: 

jm.licita@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Gilberto Barnabe Cavallini, 

portador da cédula de identidade nº 4.170.868-9 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 468.154.819-

72, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Registro de preços pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, através do pregão eletrônico, para 

aquisição de máscaras facial de TNT (tecido não tecido), máscaras descartável, tira elásticas com clipe 

nasal, respirador N95, filtro mecânico de TNT (partículas 0,1 micron) para atender á solicitação da 

rede Municipal de Saúde, tendo em vista a pandemia que ora assola vários países e a necessidade de 

evitar a contaminação como ferramenta de combate. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

007/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimento emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento e encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1-  O Fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo Fornecedor. 

 

6.2- O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 

data posterior a do vencimento.  

6.3- Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do 

Pregão Eletrônico n° 007/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4- Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5- A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 
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6.6- A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 

requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em 

que o recebeu, além da identificação de quem o recebeu.  

6.7- A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8- A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as 

condições de habilitação apresentadas durante o certame licitatório.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLAUSULA OITAVA - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67  da Lei 8666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o sr. 

Styve Rickison Nascimento para ser o fiscal Responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, 

e que registrará todas as ocorrências e a deficiência verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada ao(s) licitante (s) vencedor (es), objetivando a imediata correções das irregularidades 

apontadas.  

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: JM INDUSTRIA E 

CONFECÇÕES E BRINDEES EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

MÁSCARA FACIAL PARA USO NÃO 
PROFISSIONAL DESCARTÁVEL – TECIDO 
NÃO TECIDO SINTÉTICO (COR BRANCA), 
COM GARANTIA DO USO FABRICANTE 
QUE O TECIDO NÃO CAUSA ALERGIA, 
ADEQUADO PARA USO HUMANO. 
GRAMATURA DE 20 – 40G/M2. COM NO 
MÍNIMO 02 CAMADAS. FECHAMENTO COM 
ELÁSTICO BRANCO. DE ACORDO COM 
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE 
MÁSCARAS NÃO PROFISSIONAIS – 
ANVISA DE 03/04/2020. 

UND. 
B2 Registro 

ANVISA 
82093650001 

525.000 R$ 0,27 R$ 141.750,00 

ITEM 
 

UND. MARCA QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

4 

MÁSCARA FACIAL PARA USO NÃO 
PROFISSIONAL DESCARTÁVEL – TECIDO 
NÃO TECIDO SINTÉTICO (COR BRANCA), 
COM GARANTIA DO USO FABRICANTE 
QUE O TECIDO NÃO CAUSA ALERGIA, 
ADEQUADO PARA USO HUMANO. 
GRAMATURA DE 20 – 40G/M2. COM NO 
MÍNIMO 02 CAMADAS. FECHAMENTO COM 
ELÁSTICO BRANCO. DE ACORDO COM 
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE 
MÁSCARAS NÃO PROFISSIONAIS – 
ANVISA DE 03/04/2020. 

UND. 
B2 Registro 

ANVISA 
82093650001 

175.000 R$ 0,27 R$ 47.250,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E NOVE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

007/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ALCANCE NORDESTE, COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 13.630.407/0001-44, com sede na Av.  Ulisses Montarroyos, 2387 – Piedade – Jaboatão dos 

Guararapes, CEP: 54.400-620, representada por seu representante legal, o Sr. Fabiano Rodrigues de 

Andrade, portador da cédula de identidade nº 2141718 SSP-PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 

515.270.654-72, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1- Registro de preços pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, através do pregão eletrônico, para 

aquisição de máscaras facial de TNT (tecido não tecido), máscaras descartável, tira elásticas com clipe 

nasal, respirador N95, filtro mecânico de TNT (partículas 0,1 micron) para atender a solicitação da 

rede Municipal de Saúde, tendo em vista a pandemia que ora assola vários países e a necessidade de 

evitar a contaminação como ferramenta de combate. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

007/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTRAGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimento emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento e encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1-  O Fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo Fornecedor. 

 

6.2- O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 

data posterior a do vencimento.  

6.3- Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do 

Pregão Eletrônico n° 007/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a 

realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

6.4- Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5- A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6- A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 

requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em 

que o recebeu, além da identificação de quem o recebeu.  
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6.7- A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.  

6.8- A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as 

condições de habilitação apresentadas durante o certame licitatório.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLAUSULA OITAVA - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – Nos termos do art. 67  da Lei 8666/93 e alterações, o Fundo Municipal de Saúde designa o sr. 

Styve Rickison Nascimento para ser o fiscal Responsável pela execução da Ata de Registro de Preços, 

e que registrará todas as ocorrências e a deficiência verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada ao(s) licitante (s) vencedor (es), objetivando a imediata correções das irregularidades 

apontadas.  

9.3 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 
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Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: ALCANCE NORDESTE, 

COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

EMPRESA ARREMATANTE 

5 MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO 
TECIDO, 3 CAMADAS, 
PREGAS HORIZONTAIS, 
ATÓXICA, COM  ELÁSTICO,  
CLIP  NASAL  EMBUTIDO,  
HIPOALERGÊNICA,  
DESCARTÁVEL,  NÃO 
ESTÉRIL - MASCÁRA 
CIRÚRGICA TRIPLA DE 
PROTEÇÃO, 
CONFECCIONADA EM 100% 
POLIPROPILENO,   QUE   
PROPORCIONE   UMA   BFE   
(EFICIÊNCIA   DE   
FILTRAÇÃO BACTERIANA) 
MAIOR OU IGUAL QUE 95%.) 
CLASSE DE RISCO I. 

UND. PROTECTME 125.000 R$ 0,20 R$ 
25.000,00 

 2 - ALCANCE NORDESTE 
COM. IMPORT. & 

EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

6 MÁSCARA, RESPIRADOR, N 
95,FILTRO MECÂNICO DE 
TNT(PARTÍCULAS 
0,1MICRON), DUPLO 
SISTEMA DE TIRAS 
ELÁSTICAS, 4 CAMADAS 
(C/FILME), SEM 
VÁLVULA,CLIP NASAL 

UND. PROTECTME 2.250 R$ 1,49 R$ 
3.352,50 

 2 - ALCANCE NORDESTE 
COM. IMPORT. & 

EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

2 MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO 
TECIDO, 3 CAMADAS, 
PREGAS HORIZONTAIS, 
ATÓXICA, COM  ELÁSTICO,  
CLIP  NASAL  EMBUTIDO,  
HIPOALERGÊNICA,  
DESCARTÁVEL,  NÃO 
ESTÉRIL - MASCÁRA 
CIRÚRGICA TRIPLA DE 
PROTEÇÃO, 
CONFECCIONADA EM 100% 
POLIPROPILENO,   QUE   
PROPORCIONE   UMA   BFE   
(EFICIÊNCIA   DE   
FILTRAÇÃO BACTERIANA) 
MAIOR OU IGUAL QUE 95%.) 
CLASSE DE RISCO I. 

UND. PROTECTME 375.000 R$ 0,20 R$ 
75.000,00 

 2 - ALCANCE NORDESTE 
COM. IMPORT. & 

EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

3 MÁSCARA, RESPIRADOR, N 
95,FILTRO MECÂNICO DE 
TNT(PARTÍCULAS 
0,1MICRON), DUPLO 
SISTEMA DE TIRAS 
ELÁSTICAS, 4 CAMADAS 
(C/FILME), SEM 
VÁLVULA,CLIP NASAL 

UND. PROTECTME 6.750 R$ 1,49 R$ 
10.057,50 

 2 - ALCANCE NORDESTE 
COM. IMPORT. & 

EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

VALOR – R$ 113.410,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos SETE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 048/FMS/2020 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa DISMAP – PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP, localizada na Rua 

Waldemar Nery Carneiro Monteiro, n° 307, Boa Viagem – Recife – PE, CEP: 51030-140, representada 

por seu procurador EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG: 917.680, CPF: 080.337.904-82, 

casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 769, apt. 402, 

Bairro Boa Viagem – Recife, Pernambuco. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos para o CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO – CME, para atender a solicitação das Unidades de Saúde da rede Municipal de Saúde, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 
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que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

013/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 013/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimento emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento 

dos materiais pela Secretaria solicitante.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 013/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 
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de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: DISMAP – PRODUTOS 

PARA SAÚDE LTDA – EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 

Detergente Enzimático:  
Características mínimas: Detergente 
enzimático com no mínimo 04 
enzimas associadas com 
tensoativos; Adequado para limpeza 
de instrumentais (médicos, 
odontológicos e laboratoriais); Com 
Registro no Ministério da Saúde; 
Validade mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses. Galão com 05 litros 

KELLDRIN GL 350 R$ 85,00 R$ 29.750,00 

VALOR TOTAL R$ 29.750,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos SETE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 036/FMS/2020 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira Fernandes, brasileira, 

solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - SSP/PE e inscrita no 

CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 

196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, com sede na Rua Mitsugoro Yanaka, n° 145 – Centro 

Industrial Nilton Arruda, Toledo/PR, CEP: 85.903-630, Fone: (45) 2103-1375, E-mail: 

licitação@pratidonaduzzi.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Virgílio Del Giudice Junior, 

portadora da cédula de identidade nº 56.493.062-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

561.384.829-72, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 

6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 
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fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

BR (BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

192 

BR 

BR0272365 

0448595 

SERTRALINA 

CLORIDRATO, 

50MG 

 

COMPRIMIDO 

 

50.000 

 

CIMED(MG) 

 

R$ 0,14 

 
R$ 7.000,00 

 

  

                                                                  VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/FMS/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/FMS/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos SETE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 036/FMS/2020 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Juliana Vieira Fernandes, brasileira, 

solteira, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.400.044 - SSP/PE e inscrita no 

CPF/MF sob o nº. 707.278.99449, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 

196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa D. ARAUJO COMERCIAL EIRELI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.680.034/0001-70, com sede na Av. A, n° 4165, SL 519, Bloco T02, Paiva, Cabo 

de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.522-005, Fone: (81) 3020-0133, E-mail: 

polo.contabilidade@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Eduardo Araújo do 

Nascimento, portadora da cédula de identidade nº 4.880.999 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 

039.804.764-21, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual 

aquisição de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde , através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

036/FMS/2020. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – A entrega deverá ser feita sem ônus para contratante, na Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) – Centro Administrativo II – situada na PE 60, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda a 

quinta-feira – telefone: (81) 3521- 4199. 

4.2 – Os medicamentos adquiridos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos contados do 

recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, conforme os itens especificados na Ordem 

de Fornecimento. 

4.3 – O objeto desta licitação será recebido: 

 Provisoriamente – Para efeito de posterior verificação da conformidade dos medicamentos com 

as especificações no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de entrega dos itens 

na CAF. 

 Definitivamente – Após a verificação da qualidade e quantidade de medicamentos, bem como o 

estado geral dos mesmos e consequentemente a aceitação pelo setor competente do 

CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega provisória.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, livre de quaisquer taxas, impostos, fretes e outros cargos, devidamente atestada 

pelo Gestor do CAF, desde que esteja de acordo com os padrões e exigências do Edital. 

5.2 – Não será permitida cobrança de quaisquer títulos através de rede bancária. O CONTRATANTE 

não acatará sob hipótese alguma que descontos ou procedimentos de cobrança de qualquer título sejam 

efetuados por intermédio de instituição financeira. 

5.3 – Os acréscimos ou supressões que por ventura venham a ocorrer não excederão aos limites 

estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens original, lacrados, e estarem em perfeito 

estado para uso; 
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6.2 – A aceitação dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico, não isenta o 

fornecedor de responsabilidade pela garantias da qualidade dos mesmos, bem como, pelas perfeitas 

condições de seu fornecimento; 

6.3 – As embalagens devem conter escritas e de forma destacada e não removível a frase “PROIBIDO 

À VENDA PELO COMÉRCIO”; 

6.4 – As formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, drágeas) deverão ser apresentadas 

embaladas em blister e contendo identificação, número de lote e validade; 

6.5 – Não serão recebidas pela Central de Abastecimento Farmacêutico, embalagens não identificadas 

com nome do produto, quantidade, n° de lote e validade; 

6.6 – Não será recebida pela Farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico: 

 Embalagens não identificadas com o nome do produto, quantidade, n° de lote, validade; 

 Produtos que apresentam vícios de qualidade como embalagens violadas, amassadas, fora do 

prazo de validade, acondicionamento impróprio ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 Casos em que houver qualquer situação de desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do 

Pregão e de seus anexos ou nota de empenho; 

 Produtos para os quais a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 
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7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 7 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – Solicitar à CONTRATADA, a entrega dos produtos de acordo com as Ordens de Fornecimento 

emitidas pela CAF; 

11.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

11.3 – Disponibilizar o local de entrega e funcionário responsável pela fiscalização, conferência e 

recebimento dos produtos; 

11.4 – Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital; 

11.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital. 

11.6 – Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

11.7 – Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos produtos fornecidos; 

11.8 – Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de 

ordenar a suspensão do fornecimento; 

11.9 – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

11.10 – Aplicar, à CONTRATADA, as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 – Entregar os medicamentos com validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de 

emissão da nota fiscal de entrega dos produtos; 

12.2 – Entregar os medicamentos lacrados em embalagem original, e estarem em perfeito estado de 

uso.  

12.3 – Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

12.4 – Reparar, corrigir, remover, no todo em parte o(s) produtos(s) em que verifiquem danos 

decorrentes de qualquer evento, (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 

dentre outros, reprovado pela CONTRATANTE),  providenciando sua substituição, sem ônus, no 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administrativo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

12.6 – Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhista, fiscais e 

comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

12.7 – Comunicar a Central de Abastecimento Farmacêutico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 

cumprimento; 

12.8 – Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 

12.9 – Cumprir todas as exigências descritas neste termo de referência, implicando o seu 

descumprimento na desconsideração do item ou desclassificação automática da proposta; 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 036/FMS/2020 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: D. ARAUJO 

COMERCIAL EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM 
CÓDIGO 

BR (BPS) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

255 
BR0315056 

 

ÁGUA 

DESTILADA, 

BIDESTILADA, 

ESTÉRIL, 

APIROGÊNICA 

FRASCO 

500,00 ML 

15.000 

 

FRESENIUS(CE) 

 

R$ 2,53 

 
R$ 37.950,00 

 

                                                                       VALOR TOTAL: R$ R$ 37.950,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos NOVE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 14.086.351/0001-71, com sede na Av. Portugal, 4.791-A, Itapoã, Belo Horizonte/MG, CEP: 

31.710-400, Fone: (31) 3443-4542 – 3492-2787, E-mail: vendas@wrequipamentos.com.br, 

representada por seu representante legal, o Sr. Walmor Santana Santos, portadora da cédula de 

identidade nº M5869797 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 940.173.016-49, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição e instalação de grupo gerador de no mínimo 80 kva, para o Centro 

de Assistência Farmacêutica (CAF), com instalação inclusa, através da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo 

de Santo Agostinho.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

009/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no endereço especificado na ordem de fornecimento e no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da mesma, emitida pela Secretaria 

Executiva de Logística. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 009/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 009/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: WR EQUIPAMENTOS E 

MÁQUINAS LTDA EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 

GRUPO GERADOR DE 
NO MÍNIMO 80 KVA - 
DESCRIÇÃO COMPLETA 
NO TR 

UND. 

Gera 
Power 

Brasil GF3-
80 

1 R$ 72.970,00 R$ 72.970,00 

TOTAL R$ 72.970,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

005/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.657.870/0001-94, com sede na Estrada do Encanamento , 480, Edf. 

Shop Sitio Trindade, Loja 0107, Casa Amarela, Recife/PE, CEP: 52.070-015, Fone: (81) 3031-7474, 

E-mail: healthhospitalar@gmail.com, representada por seu representante legal, a Sra. Teresa Duarte 

de Santana, portadora da cédula de identidade nº 1.248.105 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 

126.992.684-53, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de fórmulas especiais (leites), para atender a solicitação da 

Coordenação do HumanizaSUS, tendo em vista a necessidade de fornecer dietas especiais para tratamento 

nutricional, aos pacientes cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde que possuem 

necessidades nutricionais especiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

005/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 005/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 9 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 9 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: HEALTH NUTRIÇÃO 

HOSPITALAR EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 9 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 Fórmula infantil de partida em pó, a base de 

proteínas lácteas, adicionada de prebióticos). 

Contém adequada relação ômega 3 (ácido 

linolênico): ômega 6 (ácido linoleico) mais 

LcPUFAs (DHA e ARA) e Nucleotídeos. 

Indicações: Alimentação de lactentes desde o 

nascimento até os 6 meses de vida. Lata de 

400g. APTAMIL 1 OU SIMILAR 

UND. NAN COMFOR 1 LATA 

C/ 400G/NESTLE 

400 R$ 13,01 R$ 5.204,00 

3 Fórmula infantil de seguimento em pó, para 

lactentes a partir dos 10 meses de vida, com 

proteínas lácteas e prebióticos, DHA e ARA, 

isenta de glúten e sacarose. Lata de no 

mínimo 800G. APTAMIL 3 OU SIMILAR 

UND. NAN COMFOR 3 LATA 

C/ 800G/NESTLÉ 

300 R$ 44,09 R$ 13.227,00 

5 Fórmula infantil antirregurgitação espessada , 

contendo ácidos graxos de cadeia longa 

(LcPUFAs) - Contém adequada relação 

ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido 

linoleico),  carboidrato 25% lactose e 25% 

maltodextrina. Lata de 400g. APTAMIL AR 

OU SIMILAR 

UND. NAN ESPESSAR LATA 

C/400G/NESTLE 

230 R$ 15,39 R$ 3.539,70 

6 Fórmula infantil hipoalergênica para 

lactentes, até 1 ano de vida ,à base de 

proteína láctea extensamente hidrolisada (80-

90% peptídeos e 10-20% aminiácidos livres) 

e prebióticos (0,8g/100ml) DHA, ARA e 

Nucleotídeos, isenta de glúten e sacarose. 

Lata de no mínimo 400g. APTAMIL PEPTI 

OU SIMILAR 

UND. NAN ALTHÉRA LATA 

C/ 400G/NESTLÉ 

450 R$ 93,03 R$ 41.863,50 

7 Fórmula infantil para lactentes e de 

seguimento para lactentes, isenta de lactose, 

100 maltodextrina, 100% caseina. Com 

nucleotídeos, DHA e ARA. Não contém 

Glúten. Lata de 400g. APTAMIL SL OU 

SIMILAR 

UND. NAN SL LATA 

C/400G/NESTLE 

350 R$ 25,26 R$ 8.841,00 

10 Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, 

normocalórica (1,24kcal/ml), normoproteica 

(14% - 44g sendo 100% proteina isolada de 

soja) e normolipídica (31%), com fibras 

(17g/L - 40% fibra de soja,36% GGPH e 

24% inulina), vitaminas e minerais. Sem 

adição de sacarose, zero lactose e zero glúten. 

Sabor artificial de baunilha. Osmolaridade de 

321 mOsm/L de água. Embalagem sistema 

aberto 1000ml. ISOSOURECE SOYA 

FIBER TETRAPACK 1 L OU SIMILAR 

UND. ISOSOURCE SOYA 

FIBER SISTEMA 

ABERTO TETRA 

SQUARE 

C/1LITRO/NESTLE 

2.600 R$ 14,42 R$ 37.492,00 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 7 de 9 

14 Fórmula para nutrição enteral ou oral. 

Indicações à pacientes que necessitem de 

uma nutrição com TGFß-2*, que contribui 

para a ação anti-inflamatória e reparadora da 

mucosa intestinal, como pacientes portadores 

da Doença de Chron. À base de 100% 

caseinato de potássio obtido do leite de vaca. 

14% proteinas, 44% carboiddratos, 42% 

lipidios. Embalagem lata 400g. MODULEM 

OU SIMILAR 

UND. MODULEN LATA C/ 

400G/NESTLÉ 

150 R$ 

308,99 
R$ 46.348,50 

17 Módulo de proteína de alto valor biológico, 

100% proteína hidrolisada do soro do leite, 

em pó para nutrição enteral ou oral, solúvel 

em água. Lata 250g. NUTRI PROTEIN OU 

SIMILAR 

UND. NUTREN JUST 

PROTEIN LATA 280 G 

/NESTLÉ  

250 R$ 71,82 R$ 17.955,00 

28 Fórmula modificada para nutrição enteral  e 

oral para pacientes com problemas de 

cicatrização, hipercalórica (acima de 

1,3kcal/ml), hiperprotéica (29%) com 

arginina e prolina (para acelerar processo 

cicatricial). Com alto teor de zinco, selênio, 

vitaminas A, E e C. Sem adição de sacarose e 

presença de amido de tapioca. Sabores 

baunilha e morango. Embalagem 200ml. 

NOVASOURCE Proline 200ml OU 

SIMILAR 

UND. NOVASOURCE 

PROLINE TETRA SLIM 

C/ 200ML/Nestlé 

400 R$ 11,90 R$ 4.760,00 

29 Complemento alimentar, fonte de proteínas e 

com vitaminas e minerais antioxidantes. 

Baixo em gorduras totais (7%) e sem adição 

de açúcares e possui 174 kcal por porção. 

Hiperproteico com 27% de proteinas. Sabores 

diversos. Embalagem lata 400g.NUTREN 

ACTIVE OU SIMILAR 

UND. NUTREN ACTIVE 

LATA C/400G/NESTLE - 

SABOR CHOCOLATE  

1.500 R$ 28,98 R$ 43.470,00 

19 Fórmula modificada para nutrição enteral e 

oral. Normocalórica, normoproteica (com 

caseinato de sódio e cálcio e proteína isolada 

de soja). Com fibras, vitaminas e minerais. 

Sem adição de sacarose e zero lactose. Com 

osmolaridade de 337 mOsm/L de água. 

Controle glicêmico (diabéticos).Embalagem 

sistema aberto 1000ml. NOVASOURCE GC 

TETRAPACK 1 L OU SIMILAR 

UND. NOVASOURCE GC 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA C/ 1 

LITRO/NESTLÉ 

1.250 R$ 23,80 R$ 29.750,00 

20 Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, 

normocalórica (1,21kcal/ml) , normoproteica 

(15%, com 44g proteinas) e normolipídica 

(29% - 51% oleo de canola e 49% TCM), 

com 100% proteína isolada de soja, vitaminas 

e minerais. Sabor artificial de baunilha. Sem 

adição de sacarose, zero lactose e zero glúten. 

Osmolaridade de 276 mOsm/L de água. 

Embalagem sistema  aberto 1000ml. 

ISOSOURCE SOYA 1.2 TETRAPACK 1 L 

OU SIMILAR 

UND. ISOSOURCE SOYA 

SISTEMA ABERTO 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA C/1 

LITRO/NESTLÉ 

7.500 R$ 12,74 R$ 95.550,00 

23 Fórmula infantil para lactentes e de 

seguimento para lactentes e crianças de 

primeira infância destinada a necessidades 

dietoterápicas específicas com proteína 

extensamente hidrolisada e com restrição de 

lactose. Fórmula infantil em pó, a base de 

100% de proteína do soro de leite 

extensamente hidrolisada. Não contém 

glúten. Densidade calórica 66 Kcal/100ml. 

Possui 11% de proteínas (100% 

extensamente hidrolisa do soro do leite), 41% 

de carboidratos, 48% de lipídios (TCM 50% 

UND. ALFARÉ LATA C/ 

400G/NESTLÉ RG MS: 

4.0076.1716.001-4 

PROCEDÊNCIA: 

HOLANDA 

250 R$ 86,80 R$ 21.700,00 
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e Lc Pufas), isento de sabor. Lata de 400g. 

PREGOMIN PEPTI OU SIMILAR. 

26 Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, 

hipercalórica (1,5kcal/ml). Com 8g/L de 

fibras ( fibra de soja, goma acácia, FOS e 

Inulina). Com 17% de proteínas, 41% de 

carboidrato (100% maltodextrina) e 42% de 

gordura. Osmolalidade 400 mOsm/kg de 

água. Sabor artificial de baunilha. Lactose 

0g/100mL. Sacarose 0g/100mL. Embalagem 

sistema aberto 1000ml. ISOSOURCE 1.5 

CAL  TETRAPACK 1L OU SIMILAR 

UND. ISOSOURCE 1.5 

SISTEMA ABERTO 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA 1 

LITRO/NESTLÉ 

750 R$ 19,60 R$ 14.700,00 

27 Fórmula modificada em pó para nutrição 

enteral ou oral com combinação de cálcio, 

proteína e vitamina D, com 26 vitaminas e 

minerais, ideal para saúde de idosos. Versátil, 

SEM SABOR pode ser adicionadas ao final 

de receitas doces e salgadas. Na diluição 

padrão normocalórico e hiperproteico (com 

teor acima de 30% de proteinas), sem adição 

de sacarose. Embalagem em lata 370g. 

NUTREN SENIOR OU SIMILAR 

UND. NUTREN SENIOR SEM 

SABOR LATA 

C/370G/NESTLE 

600 R$ 42,78 R$ 25.668,00 

19 Fórmula modificada para nutrição enteral e 

oral. Normocalórica, normoproteica (com 

caseinato de sódio e cálcio e proteína isolada 

de soja). Com fibras, vitaminas e minerais. 

Sem adição de sacarose e zero lactose. Com 

osmolaridade de 337 mOsm/L de água. 

Controle glicêmico (diabéticos).Embalagem 

sistema aberto 1000ml. NOVASOURCE GC 

TETRAPACK 1 L OU SIMILAR 

UND. NOVASOURCE GC 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA C/ 1 

LITRO/NESTLÉ RG MS: 

4.0076.1876 

PROCEDÊNCIA: 

NACIONAL 

3.750 R$ 23,80 R$ 89.250,00 

20 Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, 

normocalórica (1,21kcal/ml) , normoproteica 

(15%, com 44g proteinas) e normolipídica 

(29% - 51% oleo de canola e 49% TCM), 

com 100% proteína isolada de soja, vitaminas 

e minerais. Sabor artificial de baunilha. Sem 

adição de sacarose, zero lactose e zero glúten. 

Osmolaridade de 276 mOsm/L de água. 

Embalagem sistema  aberto 1000ml. 

ISOSOURCE SOYA 1.2 TETRAPACK 1 L 

OU SIMILAR 

UND. ISOSOURCE SOYA 

SISTEMA ABERTO 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA C/1 

LITRO/NESTLÉ 

22.500 R$ 12,74 R$ 286.650,00 

23 Fórmula infantil para lactentes e de 

seguimento para lactentes e crianças de 

primeira infância destinada a necessidades 

dietoterápicas específicas com proteína 

extensamente hidrolisada e com restrição de 

lactose. Fórmula infantil em pó, a base de 

100% de proteína do soro de leite 

extensamente hidrolisada. Não contém 

glúten. Densidade calórica 66 Kcal/100ml. 

Possui 11% de proteínas (100% 

extensamente hidrolisa do soro do leite), 41% 

de carboidratos, 48% de lipídios (TCM 50% 

e Lc Pufas), isento de sabor. Lata de 400g. 

PREGOMIN PEPTI OU SIMILAR. 

UND. ALFARÉ LATA C/ 

400G/NESTLÉ RG MS: 

4.0076.1716.001-4 

PROCEDÊNCIA: 

HOLANDA 

750 R$ 86,80 R$ 65.100,00 
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26 Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, 

hipercalórica (1,5kcal/ml). Com 8g/L de 

fibras ( fibra de soja, goma acácia, FOS e 

Inulina). Com 17% de proteínas, 41% de 

carboidrato (100% maltodextrina) e 42% de 

gordura. Osmolalidade 400 mOsm/kg de 

água. Sabor artificial de baunilha. Lactose 

0g/100mL. Sacarose 0g/100mL. Embalagem 

sistema aberto 1000ml. ISOSOURCE 1.5 

CAL  TETRAPACK 1L OU SIMILAR 

UND. ISOSOURCE 1.5 

SISTEMA ABERTO 

TETRA SQUARE 

BAUNILHA 1 

LITRO/NESTLÉ 

2.250 R$ 19,60 R$ 44.100,00 

27 Fórmula modificada em pó para nutrição 

enteral ou oral com combinação de cálcio, 

proteína e vitamina D, com 26 vitaminas e 

minerais, ideal para saúde de idosos. Versátil, 

SEM SABOR pode ser adicionadas ao final 

de receitas doces e salgadas. Na diluição 

padrão normocalórico e hiperproteico (com 

teor acima de 30% de proteinas), sem adição 

de sacarose. Embalagem em lata 370g. 

NUTREN SENIOR OU SIMILAR 

UND. NUTREN SENIOR SEM 

SABOR LATA 

C/370G/NESTLE 

1.800 R$ 42,78 R$ 77.004,00 

 

                                                                         VALOR TOTAL:  R$ 972.172,70 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

005/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.523.598/0001-07, com sede na Rua Laurindo Coelho, 238, Casa Forte, 

Recife/PE, CEP: 31.710-400, Fone: (81) 3128-0042, E-mail: comercial@bbmedica.com.br, 

representada por seu representante legal, o Sr. Carlos Antonio de Moura Dantas, portadora da 

cédula de identidade nº 8.649.455 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 105.111.684-89, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de fórmulas especiais (leites), para atender a solicitação da 

Coordenação do HumanizaSUS, tendo em vista a necessidade de fornecer dietas especiais para tratamento 

nutricional, aos pacientes cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde que possuem 

necessidades nutricionais especiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

005/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 005/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 4 de 6 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: BB MÉDICA 

HOSPITALAR LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

2 Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de 
proteínas lácteas, adicionada de prebióticos. Contém 
adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 
(ácido linoleico) mais LcPUFAs (DHA e ARA), além da 
presença de nucleotídeos. Indicações: Alimentação de 
lactentes a partir dos 6 meses de vida. Lata de 
400g.APTAMIL 2 OU SIMILAR 

UND. APTAMIL 2 
(DANONE) 

400 R$ 
22,47 

R$ 
8.988,00 

4 Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de 
proteína de soja. Contém ácidos graxos essenciais - 
ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. Densidade calórica 
68 Kcal/100 ml. Possui 10% de proteínas (100% origem 
vegetal - proteína isolada de soja), 48% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 42% de lipídios (100% de 
gordura vegetal – óleos de palma, girassol, canola e 
coco. Lata de 400g. APTAMIL SOJA 2 OU SIMILAR 

UND. APTAMIL 
SOJA 2 

(DANONE) 

200 R$ 
42,69 

R$ 
8.538,00 

13 Pó para preparo de bebida com soja destinado para 
crianças, rico em vitaminas C e D. Fonte de vitaminas 
A,B2, B12, B5, E, K, cálcio, ferro e zinco. Não contém 
glúten, isento de sacarose. Densidade calórica 134 
Kcal/Porção. Possui 3,4g de proteínas/Porção, 16g de 
carboidratos/Porção, 6,2g lipídeos/Porção. Porção = 30g 
(6 colheres-medida) Isento de sabor. Lata de 800g. 
MILNUTRI SOJA OU SIMILAR 

UND. MILNUTRI 
SOJA 

(DANONE) 

150 R$ 
49,75 

R$ 
7.462,50 

 

                                                                VALOR TOTAL: R$ 24.998,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

005/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa UMANA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

28.715.296/0001-46, com sede na Q. QL 12, Lote 26, A 31, Loja 21, Edif. Carpe Diem, Setor 

Industrial, Taguatinga, Brasilia/DF, CEP: 72.135-120, E-mail: umanalicita@gmail.com, representada 

por seu representante legal, o Sr. Aislan Muniz da Costa Borges, portadora da cédula de identidade 

nº 4.986.031 PC/GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 030.473.291-50, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de fórmulas especiais (leites), para atender a solicitação da 

Coordenação do HumanizaSUS, tendo em vista a necessidade de fornecer dietas especiais para tratamento 

nutricional, aos pacientes cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde que possuem 

necessidades nutricionais especiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

005/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 005/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: UMANA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

8 Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, 
nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 
Hipercalórico na diluição padrão 1,5kcal/ml. Isento de lactose. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Crianças em risco 
nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento; 
com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença 
celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, 
em pré ou pósoperatório. Possui 9% de proteínas (100% 
caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (84% de 
maltodextrina e 16% sacarose) e 41% de lipídeos (100% de 
óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza), 
sabor neutro. Lata de 400g. FORTINI OU SIMILAR 

UND. DANONE, 
MODELO 
FORTINI 

1.500 R$ 44,40 R$ 66.600,00 

25 Alimento em pó a base de proteína isolada de soja (proteína 
solae). Apresentação lata de 300g. SUPRA SOY OU SIMILAR 

UND. JOSAPAR, 
MODELO 

SUPRA SOY 

420 R$ 23,49 R$ 9.865,80 

9 Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, 
nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 
Hipercalórico na diluição padrão 1,5kcal/ml. Isento de lactose. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Crianças em risco 
nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento; 
com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença 
celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, 
em pré ou pós-operatório. Possui 9% de proteínas (100% 
caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (84% de 
maltodextrina e 16% sacarose) e 41% de lipídeos (100% de 
óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza), 
sabor baunilha. Lata de 400g. FORTINI OU SIMILAR 

UND. DANONE, 
MODELO 
FORTINI. 

800 R$ 40,48 R$ 32.384,00 

15 Fórmula infantil hipoalergênica, a base de 100% aminoácidos 
livres, isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. 
Indicada para lactentes e/ou crianças da primeira infância ( até 
1 ano de idade ), intolerantes ou alérgicas proteína do leite, ou 
outros alimentos. Com TCM, Nucleotídeos, DHA e ARA. Latas 
de no mínimo 400g. NEOCATE LCP OU SIMILAR  

UND. DANONE, 
MODELO 
NEOCATE 

225 R$ 140,00 R$ 31.500,00 

9 Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, 
nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 
Hipercalórico na diluição padrão 1,5kcal/ml. Isento de lactose. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Crianças em risco 
nutricional, desnutridas ou com desaceleração do crescimento; 
com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença 
celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, 
em pré ou pós-operatório. Possui 9% de proteínas (100% 
caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (84% de 
maltodextrina e 16% sacarose) e 41% de lipídeos (100% de 
óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza), 
sabor baunilha. Lata de 400g. FORTINI OU SIMILAR 

UND. DANONE, 
MODELO 
FORTINI. 

2.400 R$ 40,48 R$ 97.152,00 

15 Fórmula infantil hipoalergênica, a base de 100% aminoácidos 
livres, isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. 
Indicada para lactentes e/ou crianças da primeira infância ( até 
1 ano de idade ), intolerantes ou alérgicas proteína do leite, ou 
outros alimentos. Com TCM, Nucleotídeos, DHA e ARA. Latas 
de no mínimo 400g. NEOCATE LCP OU SIMILAR  

UND. DANONE, 
MODELO 
NEOCATE 

LCP. 

675 R$ 140,00 R$ 94.500,00 

 

                                        VALOR TOTAL: R$ 332.001,80 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

005/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.782.968/0001-70, com sede na Rua Dr. Carlos Mavignier, 104, Casa Amarela, 

Recife/PE, CEP: 52.070-110, E-mail: nutrihospitalarltda@gmail.com, representada por seu 

Procurador, a Sra. Gerdilene dos Santos Silva, portadora da cédula de identidade nº 6.265.808 

SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 051.732.394-09, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de fórmulas especiais (leites), para atender a solicitação da 

Coordenação do HumanizaSUS, tendo em vista a necessidade de fornecer dietas especiais para tratamento 

nutricional, aos pacientes cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde que possuem 

necessidades nutricionais especiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

005/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 005/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 6 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: NUTRI HOSPITALAR 

LTDA ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO  UND. MARCA QUANT. PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

30 Alimento em pó para dietas com 
restrição de fenilalanina, indicado 
para crianças acima de 8 anos de 
idade com fenilcetonuria, adicionado 
de tirosina, vitaminas e minerais. 
Adicionado em lata de 500 g. PKU 
Nutri CONCENTRARED 3 OU 
SIMILAR 

UND. : PKU MED C - 
LATA 500G -  
COMIDAMED 

60 R$ 
294,00 

R$ 17.640,00 

31 Complemento alimentar em pó, 
oferece uma nutrição completa e 
balanceada, com quantidade 
equilibradas de proteínas e nutrientes 
essenciais, como vitaminas e 
minerais. Para atender necessidades 
individuais para pacientes em 
nutrição oral ou enteral, com fibras, 
isento de glúten. Sabor baunilha. 
Late de 400g. ENSURE OU 
SIMILAR. 

UND. ENSURE - 
LATA 400G -  

ABBOTT -  

500 R$ 28,00 R$ 14.000,00 

22 Nutrição completa e balanceada para 
crianças que não comem bem. 
Densidade calórica 1,0kcal/ml. 
Distribuição calórica: 12% de 
proteína, 44% de lipídeo. Fonte de 
proteína: Caseinato Na 82%, Conc. 
Prot. Soro 18%, Fonte de 
Carboidrato: xarope de milho 
hidrolisado 70%, sacarose 30%. 
Fonte de lipídeo: óleo de açafrão de 
alto teor  arote 50%, óleo de soja 
30% e TCM 20%. Lata de 
400g.PEDIASURE OU SIMILAR 

UND. : PEDIASURE - 
LATA 400G - 

FABRICANTE: 
ABBOTT -  

575 R$ 27,00 R$ 15.525,00 

 

                                                                           VALOR TOTAL: R$ 47.165,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

005/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.884.446/0001-99, com sede na Rua Pereira Coutinho Filho, 727, Iputinga, 

Recife/PE, CEP: 50.680-180, fone: (81) 3453-9643, E-mail: tecnovid@elogica.com.br, representada 

por sua Procuradora, a Sra. Amanda Luísa de Mendonça, portadora da cédula de identidade nº 

5.303.179 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 025.607.024-52, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de fórmulas especiais (leites), para atender a solicitação da 

Coordenação do HumanizaSUS, tendo em vista a necessidade de fornecer dietas especiais para tratamento 

nutricional, aos pacientes cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde que possuem 

necessidades nutricionais especiais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

005/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 005/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: TECNOVIDA 

COMERCIAL LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO  
 

UND. 
 

MARCA 
 

QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

22 

Nutrição completa e 
balanceada para 
crianças que não 
comem bem. Densidade 
calórica 1,0kcal/ml. 
Distribuição calórica: 
12% de proteína, 44% 
de lipídeo. Fonte de 
proteína: Caseinato Na 
82%, Conc. Prot. Soro 
18%, Fonte de 
Carboidrato: xarope de 
milho hidrolisado 70%, 
sacarose 30%. Fonte de 
lipídeo: óleo de açafrão 
de alto teor  arote 50%, 
óleo de soja 30% e TCM 
20%. Lata de 
400g.PEDIASURE OU 
SIMILAR 

UND.  
 
 
 
 
 

PEDIASURE, 
Apresentação:latade400g:Abbott 

 
 
 
 
 
 
 

1.725 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 27,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 46.575,00 

 

                                                                   VALOR TOTAL: R$ 46.575,00 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

015/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.132.785/0001-32, com sede na Rua Dona Maria de Souza, 440-A, Piedade, Jaboatão dos 

Guararapes/PE, CEP: 54.400-260, (81) 3094-0444, e-mail: vendas@medvida.net representada por sua 

Procuradora, a Sra. Sylvya Leal Nóbrega Beerra, portadora da cédula de identidade nº 7.954.905 

SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 063.076.494-88, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos de radiologia e ultrassonografia, para atender a 

solicitação do setor de imagens da Rede Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

015/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 015/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MEDVIDA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

HOSPITALARES EIRELI ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
 

  

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 PELÍCULAS PARA 
RADIOLOGIA (FILMES): 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: 
TAMANHO 18X24 - CAIXA 
COM 100 PELÍCULAS 

FUJIFILM CAIXA 250 R$ 78,94 R$ 19.735,00 

2 PELÍCULAS PARA 
RADIOLOGIA (FILMES): 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: TAMANHO   24X30   
—   CAIXA COM 100 
PELÍCULAS 

FUJIFILM CAIXA 350 R$ 131,57 R$ 46.049,50 

5 PELÍCULAS PARA 
RADIOLOGIA (FILMES): 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: 
TAMANHO 35X43 - CAIXA 
COM 100 PELÍCULAS 

FUJIFILM CAIXA 100 R$ 275,01 R$ 27.501,00 

 

                                                                           VALOR TOTAL: R$ 93.285,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

015/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.950.325/0001-69, com sede na Rua 

Gelu Vervloet dos Santos, nº 590 Loja 4 Bairro Jardim Camburi, Vitoria / ES, CEP 29.090-100, (27) 

99879-4961 / (27) 3207-7075, e-mail: licitacao@qualimage.com.br; adm@qualimage.com.br, 

representada por seu representante legal, o Sr. Darwin Lemos Carvalho, portadora da cédula de 

identidade nº MG.161.690 PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 102.302.896-49, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos de radiologia e ultrassonografia, para atender a 

solicitação do setor de imagens da Rede Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

015/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 015/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: QUALIMAGE 

COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

 
 
 
 
7 

FIXADOR 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PARA 
PROCESSADORA 
AUTOMÁTICA  DE  RAIO  X  
— GALÃO DE 10 LITROS, 
SUFÌCIENTE                     
PARA PREPARAR 38 
LITROS GARANTIA MÍNIMA: 
03 MESES 

 
 
 
 

AGFA/G138 

 
 
 
 

GALÃO 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

R$ 232,00 

 
 
 
 

R$ 69.600,00 

 
 
3 

PELÍCULAS PARA 
RADIOLOGIA (FILMES): 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: TAMANHO 30X40 - 
CAIXA COM 100 PELÍCULAS 

 
 

FUJIFILM/SUPER 
HRU 

 
 

CAIXA 

 
 

113 

 
 

R$ 276,00 

 
 

R$ 31.188,00 

 
 
4 

PELÍCULAS PARA 
RADIOLOGIA (FILMES): 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: TAMANHO 35X35 - 
CAIXA COM 100 PELÍCULAS 

 
 

FUJIFILM/SUPER 
HRU 

 
 

CAIXA 

 
 

70 

 
 

R$ 282,00 

 
 

R$ 19.740,00 

 
 
 
 
8 

REVELADOR E 
REFORÇADOR 
CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: PARA            
PROCESSADORA 
AUTOMÁTICA DE RAIO X - 
GALÃO DE 9,5 A 10  LITROS, 
SUFICIENTE PARA 
PREPARAR 38 LITROS 
GARANTIA MÍNIMA: 03 
MESES 

 
 
 
 

AGFA/G3341 

 
 
 
GAL

ÃO 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

R$ 379,00 

 
 
 
 

R$ 28.425,00 

 

                                                       VALOR TOTAL: R$ 148.953,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

015/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.674.752/0001-40, com sede na Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, 

CEP 51.030-640, Fone: (81) 3035-9050, E-mail: licitacao@cirurgicamontebello.com.br, representada 

por seu representante legal, o Sr. Jorge Luiz Azevedo Pereira de Oliveira, portadora da cédula de 

identidade nº 4.145.395 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 666.668.724-87, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos de radiologia e ultrassonografia, para atender a 

solicitação do setor de imagens da Rede Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

015/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 015/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
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requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 4 de 6 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CIRÚRGICA 

MONTEBELLO LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
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PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

3 PELÍCULAS PARA RADIOLOGIA 
(FILMES): CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: TAMANHO 30X40 - CAIXA 
COM 100 PELÍCULAS 

FUJIFILM CAIXA 337 R$ 
217,42 

R$ 73.270,54 

4 PELÍCULAS PARA RADIOLOGIA 
(FILMES): CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: TAMANHO 35X35 - CAIXA 
COM 100 PELÍCULAS 

FUJIFILM CAIXA 210 R$ 
221,94 

R$ 46.607,40 

 

                                               VALOR TOTAL: R$ 119.877,94 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

015/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa  MEGAMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.932.624/0001-60, com sede na Rua Paula Batista, 180, Casa Amarela, 

Recife/PE, CEP 52.070-070, Fone: (81) 3212-1091, E-mail: megamed.comercio@hotmail.com, 

representada por seu representante legal, o Sr. Raimundo Gilberto de Mendonça, portadora da 

cédula de identidade nº 3.061.327 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 479.105.854-20, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos de radiologia e ultrassonografia, para atender a 

solicitação do setor de imagens da Rede Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

015/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 015/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
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requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 
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consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MEGAMED COMÉRCIO 

LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
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PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

5 PELÍCULAS PARA RADIOLOGIA 
(FILMES): CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS: 
TAMANHO 35X43 - CAIXA COM 
100 PELÍCULAS 

IBF CAIXA 300 R$ 
395,00 

R$ 118.500,00 

6 PAPEL TERMOSENSIVEL UPP 
110HG PARA VIDEOPRINTER 
SONY CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 18 METROS, 
DENSIDADE  ALTA  DE  PAPEL 
PRETO E BRANCO BRILHANTE 
TÉRMICA PARA LMPRESSORAS 
UO-895MD, UP-897MD, UP- 
D895ME, UP- D897 SONY 
GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES 

ULSTAR UND. 375 R$ 
170,65 

R$ 63.993,75 

                                                  VALOR TOTAL: R$ 182.493,75 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

015/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa   INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.255.787/0001-91, com sede na Rua Doutor Sabino Arias, nº 187, 

Mantiquira, Duque de Caxias/RJ - CEP: 25.250-613, Fone: Fone: (21) 2103.1044, E-mail: 

licitacoes@ibf.com.br, representada por seu Procurador, o Sr. Ilacir Resende Ferreira, portadora da 

cédula de identidade nº 13.237.854 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 109.111.095-03, no 

certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 

acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de insumos de radiologia e ultrassonografia, para atender a 

solicitação do setor de imagens da Rede Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

015/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 015/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE FILMES S/A 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

8 

REVELADOR E REFORÇADOR 
CARACTERÍSTICAS  MÍNIMAS: 
PARA            PROCESSADORA 
AUTOMÁTICA DE RAIO X - 
GALÃO DE 9,5 A 10  LITROS, 
SUFICIENTE PARA PREPARAR 
38 LITROS GARANTIA MÍNIMA: 
03 MESES 

IBF/VER-A 
GAL

ÃO 
225 

R$ 
293,25 

R$ 65.981,25 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

016/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa   DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.556.536/0001-11, com sede na ST SPLM, Conj. 09, s/n, 

Lote 04, Nucleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71.732-090, Fone: (61) 3399-1863., E-mail: 

dl@dldistribuidora.net.br, representada por seu representante legal, o Sr. Leonardo Sousa Rezende, 

portadora da cédula de identidade nº. 2.165.204 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 

589.839.291-20, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de testes rápidos para detecção da Covid 19, para atender à 

solicitação da Rede Municipal de Saúde, tendo em vista a pandemia que ora assola vários países e a necessidade 

de realizar o diagnóstico como ferramenta de combate ao vírus.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

016/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 016/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: DL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QT V UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1 

Kit específico para o diagnóstico de COVID-19: 
Teste rápido através da metodologia de 
imunocromatografia, destinado a detecção 
qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, 
podendo ser utilizado em amostra de sangue soro 
ou plasma, procedente de coleta venosa ou 
capilar.  Sensibilidade acima de 86,4% e 
especificidade  acima de 99,5%. A embalagem 
deve conter número do registro, Lote e validade. 
O produto deve conter REGISTRO NA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
ANVISA 

Nutriex / 
Hangzhou 

UND. 30.000 R$ 7,99 R$ 239.700,00 

TOTAL R$ 239.700,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

016/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa SIRIUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  21.236.888/0001-36, com sede na Rua 

Felipe Camarão, 154, Esplanada, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.280-26, Fone: (31) 3465-9422, E-mail: 

licitacao@siriustecnologia.com, representada por seu representante legal, o Sr. Cleverson de Castro 

Barbosa, portadora da cédula de identidade nº. M3.416.633 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 

012.997.966-05, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto a aquisição de testes rápidos para detecção da Covid 19, para atender à 

solicitação da Rede Municipal de Saúde, tendo em vista a pandemia que ora assola vários países e a necessidade 

de realizar o diagnóstico como ferramenta de combate ao vírus.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

016/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimentos emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as Ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.   

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 016/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
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REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: SIRIUS 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES EIRELI, 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

3 

Kit específico para o diagnóstico de COVID-19: 
Teste rápido através da metodologia de 
imunocromatografia, destinado a detecção 
qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, 
podendo ser utilizado em amostra de sangue soro 
ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar.  
Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade  
acima de 99,5%. A embalagem deve conter número 
do registro, Lote e validade. O produto deve conter 
REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 

Basall / 
LMG Lasers 

UND. 10.000 
R$ 

12,00 
R$ 120.000,00 

TOTAL R$ 120.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRÊS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  30.430.226/0005-17, com sede Rua Antônio 

Orrico, 315, Jequié/BA, CEP 45.203-132, Fone: (73) 3046-5799, E-mail: 

ecommerce@futuraclimatização.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Farad dos 

Santos Merces, portadora da cédula de identidade nº. 36414697 e inscrito no CPF/MF sob o n° 

999.404.265-34, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, n° 272, Salgado Filho, Aracaju – 

SE, CEP: 49020-530, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual, em virtude da necessidade 

de fornecer equipamentos eletrodomésticos para as unidades de saúde da Atenção Primária e Média 

Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

011/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Br 101 sul, n° 5225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 011/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: FUTURA 

CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  MARCA 
UN
D. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:300L: 
VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:FROST FREE, COR:BRANCA, 
TIPO:VERTICAL, SELO PROCEL "A”. MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 
ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA EM 
RECIFE/PE. 

Consul 
CRB36AB 

UN
D. 

37 
R$ 

1.790,00 
R$ 66.230,00 

10 

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU/H: TENSÃO:220 V/ 
MONOFÁSICO, TIPO:SPLIT HIGH-WALL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTROLE 
REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL "A” ; COM BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO POR 
UMA UNIDADE EVAPORADORA DE COR BRANCA E 
UMA CONDENSADORA; SERPENTINA DA 
CONDENSADORA EM COBRE; UTILIZAÇÃO DO GÁS 
R410A; FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM 
FIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE 
GARANTIA EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 
FÁBRICA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA EM RECIFE. INSTALAÇÃO INCLUSA COM 
INSUMOS NECESSÁRIOS. 

Agratto 
Split ECO 

ECS18FR4 

UN
D. 

13 
R$ 

2.414,05 
R$ 31.382,65 

15 

FRIGOBAR, CAPACIDADE:120 L:TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO: 220V, COR BRANCA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS 
REMOVÍVEIS, GAVETA, SELO PROCEL "A”. MANUAL 
DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 
ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA EM 
RECIFE/PE. 

Consul 
CRC12CB 

UN
D. 

60 
R$ 

1.115,00 
R$ 66.900,00 

VALOR TOTAL: R$ 164.512,65 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHEITOS E DOZE REAIS E SESSENTA E 
CINCO CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRÊS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHO 

ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  17.417.928/0001-79, com sede Rua Azaléia, 

2421, Distrito Industrial, Manaus – AM, CEP 69.075-845, Fone: (92) 3029-1000, E-mail: 

licitacaoventisol.am@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Sergio Murilo 

Cordeiro de Melo, brasileiro, inscrito no CPF: 304.376.014-04, residente e domiciliado na Rua Doutor 

Rinaldo Victor Fernandes, 213, Jequiá, Recife - PE, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual, em virtude da necessidade 

de fornecer equipamentos eletrodomésticos para as unidades de saúde da Atenção Primária e Média 

Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

011/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Br 101 sul, n° 5225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 011/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 6 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: VENTISOL DA 

AMAZÔNIA INDUSTRIA DE 

APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

2 

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H: TENSÃO:220 V, 
TIPO:SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 
SELO PROCEL "A”; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; 
EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE 
EVAPORADORA DE COR BRANCA E UMA 
CONDENSADORA; SERPENTINA DA 
CONDENSADORA EM COBRE; UTILIZAÇÃO DO 
GÁS R410A; FORNECIDO COM CONTROLE 
REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS. 
GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA EM RECIFE. 
INSTALAÇÃO INCLUSA COM INSUMOS 
NECESSÁRIOS. 

Agratto Eco 
Top 

ECST9FR4-02 
UND. 75 R$ 1.500,24 R$ 112.518,00 

3 

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU/H: TENSÃO:220 
V/MONOFÁSICO, TIPO: SPLIT HIGH-WALL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTROLE 
REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL "A”; COM 
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO 
COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA 
DE COR BRANCA E UMA CONDENSADORA; 
SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; 
UTILIZAÇÃO DO GÁS R410A; FORNECIDO COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 
1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA EM 
RECIFE. INSTALAÇÃO INCLUSA COM INSUMOS 
NECESSÁRIOS. 

Agratto Eco 
Top 

ECST12FR4-
02 

UND. 75 R$ 1.651,33 R$ 123.849,75 

4 

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU/H: TENSÃO:220 V/ 
MONOFÁSICO, TIPO:SPLIT HIGH-WALL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTROLE 
REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL "A” ; COM 
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO 
COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA 
DE COR BRANCA E UMA CONDENSADORA; 
SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; 
UTILIZAÇÃO DO GÁS R410A; FORNECIDO COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 
1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA EM 
RECIFE. INSTALAÇÃO INCLUSA COM INSUMOS 
NECESSÁRIOS. 

Agratto Eco 
Top 

ECST18FR4-
02 

UND. 37 R$ 2.266,00 R$ 83.842,00 

VALOR: R$  320.209,75 (TREZENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRÊS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

39.368.629/0001-24, com Rua Bonfim, 130, sala 103-E, Passa Vinte Palhoça/SC, CEP 88.132-135, 

Fone: (48) 3033-2320/3033-2821, E-mail: licitaecomais@gmail.com, representada por seu 

representante legal, o Sr. Ramiro Cezar Siqueira Martins, portador da CNH: 013456947191 e 

inscrito no CPF/MF sob o n° 532.567.190-15, residente e domiciliado na Rua 1666, S/N, Praia do 

Sonho, Palhoca, - SC, CEP: 88132-135, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual, em virtude da necessidade 

de fornecer equipamentos eletrodomésticos para as unidades de saúde da Atenção Primária e Média 

Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

011/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Br 101 sul, n° 5225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 011/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: ECOMAIS AR 

CONDICIONADOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

5 

APARELHO AR CONDICIONADO, 
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 
24.000 BTU: TENSÃO: 220 
V/MONOFÁSICO, TIPO: SPLIT, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 
SELO PROCEL "A” ; COM BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO 
COMPOSTO POR UMA UNIDADE 
EVAPORADORA DE COR BRANCA E 
UMA CONDENSADORA; 
SERPENTINA DA CONDENSADORA 
EM COBRE; UTILIZAÇÃO DO GÁS 
R410A; FORNECIDO COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 
DE FÁBRICA DE 1 ANO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
EM RECIFE. INSTALAÇÃO INCLUSA 
COM INSUMOS NECESSÁRIOS. 

TCL 
TAC24CSA 

UND. 37 R$ 3.162,00 R$ 116.994,00 

11 

APARELHO AR CONDICIONADO, 
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 
24.000 BTU: TENSÃO: 220 
V/MONOFÁSICO, TIPO: SPLIT, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 
SELO PROCEL "A” ; COM BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO 
COMPOSTO POR UMA UNIDADE 
EVAPORADORA DE COR BRANCA E 
UMA CONDENSADORA; 
SERPENTINA DA CONDENSADORA 
EM COBRE; UTILIZAÇÃO DO GÁS 
R410A; FORNECIDO COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 
DE FÁBRICA DE 1 ANO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA 
EM RECIFE. INSTALAÇÃO INCLUSA 
COM INSUMOS NECESSÁRIOS. 

TCL 
TAC24CSA 

UND. 13 R$ 3.162,00 R$ 41.106,00 

VALOR: R$ 158.100,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRÊS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MÓVEIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  30.531.122/0001-75, Rua da Praia, 76, salas 602 e 603, 

Recife/PE, CEP 54.580-595., Fone: (81) 3019-6323, 9.9675-1081, E-mail: contato@focoeduc.com.br, 

representada por seu representante legal, o Sr. João Paulo Rodrigues, portador da cédula de 

identidade: 36.621.137-7 SDS/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 949919014-72, residente e 

domiciliado na Rua Avenida José Gonçalves de Medeiros, n° 121, apt. 201, Recife – PE, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual, em virtude da necessidade 

de fornecer equipamentos eletrodomésticos para as unidades de saúde da Atenção Primária e Média 

Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

011/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Br 101 sul, n° 5225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 011/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: FOCO PROJETOS 

EDUCACIONAIS E COMÉRCIO 

VAREJISTA DE MÓVEIS 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

7 

REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO, 
CAPACIDADE:300L: 
VOLTAGEM:220 V, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:FROST FREE, 
COR:BRANCA, 
TIPO:VERTICAL, SELO 
PROCEL "A”. MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E 
CERTIFICADO DE 
GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA 
MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 
ANO. ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRESTADA EM 
RECIFE/PE. 

MULTILASER UND. 13 R$ 1.923,07 R$ 24.999,91 

18 

SUPORTE DE TELEVISAO 
UNIVERSAL, 
MATERIAL:AÇO, 
TIPO:PAREDE 
ARTICULADO, 
TAMANHO:PARA TV ATÉ 
65", ACABAMENTO 
SUPERFICIAL:PINTURA 
ELETROSTÁTICA, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:PARAFUSOS, 
BUCHAS DE FIXAÇÃO 

Plasforma UND. 30 R$ 180,96 R$ 5.428,80 

VALOR: 30.428,71 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM 
CENTAVOS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos TRÊS dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa COMERCIAL USUAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

14.050.075/0001-91, Rua Bom Jesus do Iguapé, 960, Hauer, Curitiba/PR, CEP 81.610-040, Fone: (41) 

8816-0298 / 3388-3430 / 3388-3431, E-mail: pregao@comercialusual.com.br, representada por seu 

representante legal, o Sr. Paulo Roberto de Almeida, portador da cédula de identidade: 50.527.869-8 

SESP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 297.956.569-53, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual, em virtude da necessidade 

de fornecer equipamentos eletrodomésticos para as unidades de saúde da Atenção Primária e Média 

Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

011/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, Br 101 sul, n° 5225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 011/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: COMERCIAL USUAL 

EIRELI EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  
MARC

A 
UND

. 
QUANT

. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

16 

BEBEDOURO ÁGUA 
GARRAFÃO 20L:  
MATERIAL:ABS (COPOLÍMERO 
DE ACRILONITRILA), 
TIPO:ELÉTRICO(COMPRESSOR
) DE COLUNA, ACABAMENTO 
EXTERNO:PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA 
COR BRANCA, CAPACIDADE:20 
L, VOLTAGEM:220 V, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS 
(ÁGUA NATURAL/GELADA), 
CUBA AÇO INOX. MANUAL DE 
INSTRUÇÕES E CERTIFICADO 
DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA 
MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA EM RECIFE/PE. 

Libell 
Master 

UND
. 

50 R$ 579,00 R$ 28.950,00 

VALOR: R$ 28.950,00 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E CINCO dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

019/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS 

MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  18.271.934/0001-23, com 

sede na Rua Massena, 107, Jardim Canadá, Nova Lima/MG, CEP. 34.007-746, Fone: (31) 3267-3963, 

E-mail: licit@novabiomedical.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Claudinei Pereira de 

Oliveira, portador da cédula de identidade n° MG-10.495.354 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 

012.758.386-69, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro o registro de preços para eventual aquisição de reagentes de 

gasometria, com a cessão do equipamento em regime de comodato para o Hospital Mendo Sampaio, 

através da Secretaria Municipal de Saúde 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

019/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 019/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Hospital Mendo Sampaio: Rodovia BR 101 Sul, 94, 54510-000, Cabo de Santo 

Agostinho/PE. Próximo ao Grau Técnico do Cabo. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicados pelo fornecimento, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o 

recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 

Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 019/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

6.9 - Deve ser entregue um equipamento a título de comodato no hospital Mendo Sampaio. O 

equipamento deve contar com as características mínimas:  

 Analisador de gases sanguíneos de pequeno porte, de bancada, com simplicidade de operação 

para medição dos parâmetros descritos na tabela. Deve utilizar volume reduzido de que podem 

ser sangue total, soro, plasma e soluções de controle da qualidade, com aspiração automática da 

amostra: Seringa, ampola de CQ, capilar e micro amostra. Amostras de até 100μl. Calibração 

sem a utilização de cilindros de gases. Deve ser livre de manipulação de resíduos biológico, 

descarte seguro. Disponibilizar resultados em aproximadamente 60 segundos, possuir eletrodos 

livres de manutenção, fácil gerenciamento dos reativos, Sofware multitarefa em português, 

Módulo para realização de controle de qualidade intra e interlaboratorial e possuir registro na 

ANVISA. Tela colorida com impressora térmica interna, com protocolos de impressão e 

visualização configuráveis pelo usuário. O papel térmico deve ser fornecido junto com a cessão 

do equipamento. Software para o gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, 

calibrações e manutenções. Calibração do sistema programável. Controle de qualidade 

automático: Dados estatísticos e Impressão do gráfico de Levey – Jennings. Voltagem: 

110V/220V (60 Hz) com a cessão de um nobreak para cada equipamento. Interfaceável com 

softwares de laboratório caso seja necessário no futuro. 

6.10 - Deverá ser fornecido especificamente para este equipamento, sem ônus para a instituição: 

seringa para gasometria equivalente as necessidades de cada pedido. Seringa com agulha (22G) e 

dispositivo de segurança, jateada com anticoagulante heparina de lítio, com cálcio balanceado em 

proporção de 50 UI de heparina por mL de sangue, membrana interna que expele o ar residual, 

graduada em 3ml (volume de aspiração de 1,6ml) e tampa na cor verde adaptável ao bico da seringa 

para vedação. 

6.11 - Deve ser entregue um folder com as especificações técnicas e ilustrativas dos equipamentos para 

julgamento da proposta por parte do corpo médico do município durante o processo licitatório. 

6.12 - A aquisição dos reagentes seguirá o padrão do kit que do equipamento em comotado, sendo 

sempre valores múltiplos de 50, dependendo da padronização do número de amostras constantes no 

folder ou manual do equipamento 

6.13 - A empresa deverá realizar um treinamento de utilização com todas as equipes que utilizarão os 

equipamentos dos dois estabelecimentos. Se possível, deverá também um vídeo com o tutorial de 

utilização. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
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a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 
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10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: NOVA BIOMEDICAL 

DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3  -  
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO 
PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 
QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, 
APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO 
BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, 
OUTROS COMPONENTES HCT, THB, 
SATURAÇÃO DE 02. OS EXAMES SERÃO 
REALIZADOS MEDIANTE A CESSÃO EM 
COMODATO DO EQUIPAMENTO DE 
GASOMETRIA. GARANTIA MÍNIMA: 12 
MESES. 

STAT PROFILE 
PRIME (Nova 
Biomedical) 

Procedência: 
EUA. 

UND. 9.000 R$ 20,00 R$ 180.000,00 

VALOR TOTAL R$ 180.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos DEZ dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita à 

Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 034/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa COMERCIAL ITAENGA EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

35.393407/0001-00, com sede na Rua Pacífico Pedroso, 31, Centro, Lagoa do Itaenga/PE, CEP. 

55.840-000, Fone: (81) 9.8789-7994, E-mail: comercial.itaenga@gmail.com, representada por seu 

procurador, o Sr. Weanderson Allan Cavalcanti Ribeiro, portador da cédula de identidade n° 

3.926.724 SDS-PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 080.059.924-16, residente e domiciliado na Rua 

Doutor Gonçalves Guerra, 601, Cajá, Carpina – PE, CEP: 55.810-000, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas 

necessárias aos usuários do SUS residentes no Cabo de Santo Agostinho que realizem tratamento 

diretamente observado (TDO) de Tuberculose e Hanseníase. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

034/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 034/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A entrega do material será parcelada, atendendo as Ordens de Fornecimento emitidas e 

encaminhadas ao fornecedor.  

4.2 – Os materiais ofertados deverão ter validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da 

entrega. A licitante vencedora deverá trocar os insumos as suas custas bem como arcar com todas as 

despesas decorrentes da reposição e transportes destes, não cabendo à Municipalidade quaisquer ônus, 

em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao licitante vencedor.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando a entrega em 

conformidade com o que foi solicitado.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 034/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 11 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 034/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: COMERCIAL ITAENGA 

EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
CESTAS BÁSICAS, NECESSÁRIAS 
AOS USUÁRIOS DO SUS 
RESIDENTES NO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO QUE REALIZAM 
TRATAMENTO DIRETAMENTE 
OBSERVADO (TDO) DE 
TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
PARA O EXERCÍCIO 2021, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CESTAS IT UND 900 R$ 140,00 
R$ 

126.000,00 

1 

Arroz Parboilizado Tipo longo. O 
produto deverá ser obtido, 
processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em 
condições que não produzam, 
desenvolvam e ou agreguem 
substâncias físicas, químicas ou 
biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Embalagem de 
1 kg. Deverão ser elaborados de 
acordo com o Regulamento Técnico 
sobre as Condições Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos, Portaria nº 326 de 
30/07/1997 e Resolução RDC nº 275, 
de 21/10/2002. Validade mínima de 
01 ano a contar da data da entrega 

POP KG 3 R$ 4,95 R$ 14,85 

2 

Farinha de Mandioca tipo 1, grupo 
seca, subgrupo fina, classe branca, 
obtido das raízes de mandioca sadias, 
devidamente, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho, 
não podendo apresentar-se úmida, 
fermentada ou rançosa. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega.  

DO SÍTIO KG 2 R$ 3,20 R$ 6,40 
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3 

Farinha de Milho, produto obtido da 
moagem do grão de milho são, limpo, 
isento de matéria terrosa e parasita. 
Não podendo apresentar umidade, 
fermentação ou ranço. Acondicionado 
em embalagem de polietileno atóxico, 
contendo 500 gramas, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho.  
Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

GRATÍCIA PACOTE 5 R$ 1,45 R$ 7,25 

4 

Café em pó torrado, tipo 1, tradicional, 
torrado e moído, com certificado de 
selo de pureza ABIC, acondicionado 
em embalagem de polietileno 
resistente, atóxica, tipo almofada, 
contendo 250 gramas, certificado com 
selo de pureza ABIC, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho.  
Validade mínima de 04 (quatro) 
meses a contar da data da entrega 

PETINHO PACOTE 2 R$ 4,30 R$ 8,60 

5 

Biscoito tipo cream-cracker, contendo 
cloreto de sódio em quantidade que 
acentue o sabor salgado, além dos 
substancias normais do produto, 
embalagem 400 gramas . Validade 
mínima na data da entrega de 8 
meses. 

MAURICÉA PACOTE 2 R$ 3,00 R$ 6,00 

6 

Biscoito maisena: Biscoito doce tipo 
maisena, a base de farinha de trigo 
com açúcar, soro de leite, gordura 
vegetal hidrogenada, aroma e lecitina 
de soja, enriquecido com vitaminas. 
Embalagem de 400 gramas.  Validade 
mínima na data da entrega de 6 
meses 

CAPRICCHE PACOTE 2 R$ 3,10 R$ 6,20 

7 

Açúcar Cristal acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01 kg, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de 
fermentação, sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Apresentando cor, odor e sabor 
característicos.  Validade mínima de 
12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

AÇUCANA KG 2 R$ 2,70 R$ 5,40 
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8 

Macarrão do tipo espaguete n.º 08; 
seca, com ovos; fabricada a partir de 
matéria-prima selecionada, sã, limpa 
e boa qualidade; enriquecido com 
ferro e ácido fólico, embalagem 
resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa 
qualidade  Validade mínima de 12 
meses a partir da data da entrega. 
pcte 500g 

VITARELLA PACOTE 2 R$ 3,00 R$ 6,00 

9 

Carne Bovina Tipo Charque Ponta de 
agulha, embalagem em film PVC 
transparente,contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade ,marca e carimbos 
oficiais, de acordo com as portarias do 
Ministério da Agricultura , Dipoa Nº 
304 DE 22.04.96 e de Nº 145 de 
22.04.98, da Resolução da Anvisa 
Nº105 de 19.05.99 .Emb.de 0,5Kg. 
Validade mínima na data da entrega 
de 3 meses. 

FRIBOI PACOTE 2 R$ 18,50 R$ 37,00 

10 

Feijão carioquinha feijão tipo 1, limpo, 
de primeira qualidade, constituído de 
no mínimo 98 % de grãos na cor 
característica a variedade 
predominante. De tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos, 
sendo permitido no max 2 % de 
impurezas e materiais estranhos e 
livres de parasitas.  Embalagem de 1 
kg.  
Validade mínima de 6 meses na data 
entrega. 

SÃO 
LOURENÇO 

KG 2 R$ 6,00 R$ 12,00 

11 

Leite em pó tradicional. Ingredientes: 
leite integral, vitaminas (c, a e d) e 
pirofosfato férrico. Sem glúten. 
Embalagem de 200 gramas. Validade 
mínima na data entrega 6 meses. 

PARMALAT PACOTE 3 R$ 5,10 R$ 15,30 

12 

Óleo comestível vegetal de soja, 
refinado, sem colesterol, 
embalagem/frasco de 900ml, com 
identificação marca de fabricante e do 
produto.Validade mínima de 6 meses 
na data entrega . 

CONCÓRDIA FRASCO 2 R$ 7,50 R$ 15,00 

1 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
CESTAS BÁSICAS, NECESSÁRIAS 
AOS USUÁRIOS DO SUS 
RESIDENTES NO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO QUE REALIZAM 
TRATAMENTO DIRETAMENTE 
OBSERVADO (TDO) DE 
TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
PARA O EXERCÍCIO 2021, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CESTAS IT UND. 300 R$ 140,00 R$ 42.000,00 
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1 

Arroz Parboilizado Tipo longo. O 
produto deverá ser obtido, 
processado, embalado, armazenado, 
transportado e conservado em 
condições que não produzam, 
desenvolvam e ou agreguem 
substâncias físicas, químicas ou 
biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Embalagem de 
1 kg. Deverão ser elaborados de 
acordo com o Regulamento Técnico 
sobre as Condições Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos, Portaria nº 326 de 
30/07/1997 e Resolução RDC nº 275, 
de 21/10/2002. Validade mínima de 
01 ano a contar da data da entrega 

POP KG 3 R$ 4,95 R$ 14,85 

2 

Farinha de Mandioca tipo 1, grupo 
seca, subgrupo fina, classe branca, 
obtido das raízes de mandioca sadias, 
devidamente, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho, 
não podendo apresentar-se úmida, 
fermentada ou rançosa. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega.  

DO SÍTIO KG 2 R$ 3,20 R$ 6,40 

3 

Farinha de Milho, produto obtido da 
moagem do grão de milho são, limpo, 
isento de matéria terrosa e parasita. 
Não podendo apresentar umidade, 
fermentação ou ranço. Acondicionado 
em embalagem de polietileno atóxico, 
contendo 500 gramas, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho.  
Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

GRATÍCIA PACOTE 5 R$ 1,45 R$ 7,25 

4 

Café em pó torrado, tipo 1, tradicional, 
torrado e moído, com certificado de 
selo de pureza ABIC, acondicionado 
em embalagem de polietileno 
resistente, atóxica, tipo almofada, 
contendo 250 gramas, certificado com 
selo de pureza ABIC, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 

PETINHO PACOTE 2 R$ 4,30 R$ 8,60 
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validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho.  
Validade mínima de 04 (quatro) 
meses a contar da data da entrega 

5 

Biscoito tipo cream-cracker, contendo 
cloreto de sódio em quantidade que 
acentue o sabor salgado, além dos 
substancias normais do produto, 
embalagem 400 gramas . Validade 
mínima na data da entrega de 8 
meses. 

MAURICÉA PACOTE 2 R$ 3,00 R$ 6,00 

6 

Biscoito maisena: Biscoito doce tipo 
maisena, a base de farinha de trigo 
com açúcar, soro de leite, gordura 
vegetal hidrogenada, aroma e lecitina 
de soja, enriquecido com vitaminas. 
Embalagem de 400 gramas.  Validade 
mínima na data da entrega de 6 
meses 

CAPRICCHE PACOTE 2 R$ 3,10 R$ 6,20 

7 

Açúcar Cristal acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01 kg, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de 
fermentação, sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Apresentando cor, odor e sabor 
característicos.  Validade mínima de 
12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

AÇUCANA KG 2 R$ 2,70 R$ 5,40 

8 

Macarrão do tipo espaguete n.º 08; 
seca, com ovos; fabricada a partir de 
matéria-prima selecionada, sã, limpa 
e boa qualidade; enriquecido com 
ferro e ácido fólico, embalagem 
resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa 
qualidade  Validade mínima de 12 
meses a partir da data da entrega. 
pcte 500g 

VITARELLA PACOTE 2 R$ 3,00 R$ 6,00 

9 

Carne Bovina Tipo Charque Ponta de 
agulha, embalagem em film PVC 
transparente,contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade ,marca e carimbos 
oficiais, de acordo com as portarias do 
Ministério da Agricultura , Dipoa Nº 
304 DE 22.04.96 e de Nº 145 de 
22.04.98, da Resolução da Anvisa 
Nº105 de 19.05.99 .Emb.de 0,5Kg. 
Validade mínima na data da entrega 
de 3 meses. 

FRIBOI PACOTE 2 R$ 18,50 R$ 37,00 
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10 

Feijão carioquinha feijão tipo 1, limpo, 
de primeira qualidade, constituído de 
no mínimo 98 % de grãos na cor 
característica a variedade 
predominante. De tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos, 
sendo permitido no max 2 % de 
impurezas e materiais estranhos e 
livres de parasitas.  Embalagem de 1 
kg.  
Validade mínima de 6 meses na data 
entrega. 

SÃO 
LOURENÇO 

KG 2 R$ 6,00 R$ 12,00 

11 

Leite em pó tradicional. Ingredientes: 
leite integral, vitaminas (c, a e d) e 
pirofosfato férrico. Sem glúten. 
Embalagem de 200 gramas. Validade 
mínima na data entrega 6 meses. 

PARMALAT PACOTE 3 R$ 5,10 R$ 15,30 

12 

Óleo comestível vegetal de soja, 
refinado, sem colesterol, 
embalagem/frasco de 900ml, com 
identificação marca de fabricante e do 
produto.Validade mínima de 6 meses 
na data entrega . 

CONCÓRDIA FRASCO 2 R$ 7,50 R$ 15,00 

VALOR: R$ 168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 38.259.748/0001-86, com sede Rua Cipriano de Carvalho, 195, Cinquentenário, 

Belo Horizonte/MG, CEP. 30.570-020, Fone: (81) 9.8789-7994, E-mail: 

comercial.itaenga@gmail.com, representada por seu procurador, o Sr. Cristiano Henrique Rodrigues 

Cury, portador da cédula de identidade n° 6.066.360 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 

993.547.726-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Gonçalves Guerra, 601, Cajá, Carpina – PE, 

CEP: 55.810-000, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de insumos odontológicos 

para as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

017/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a entrega em conformidade com o que foi solicitado.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 017/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 
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identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 
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ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MIAMIMED PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 7 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
ESTOJO COM KIT ACADÊMICO 
- DESCRIÇÃO 
COMPLETA NO TR 

DENTEMED KIT 30 R$ 1.033,33 R$ 30.999,90 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ONZE dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sita 

à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone: (81) 

3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.168.783/0001-33, 

através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 

8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/FMS/2021 homologado 

pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque, 

portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 196, AP 703 – Boa 

viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, RESOLVE 

registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços 

oferecidos pela empresa TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 27.763.508/0001-06, com sede Rua Domingos Garcia, 236, São João Batista, Belo 

Horizonte/MG, CEP. 31.520-200, Fone: 9.9672-4000(31) 9.8810-2900, E-mail: tre3@tre3.com.br, 

representada por seu representante legal, o Sr. Zeyner Ribeiro Santos, portador da cédula de 

identidade n° MG8148690 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 045.789.606-09, residente e 

domiciliado na Rua Doutor Gonçalves Guerra, 601, Cajá, Carpina – PE, CEP: 55.810-000, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de insumos odontológicos 

para as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

017/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho comprovando a entrega em conformidade com o que foi solicitado.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 017/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 
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6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: TRE 3 COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 

AVENTAL HOSPITALAR 
TIPO CAPOTE - 
DESCRIÇÃO COMPLETA 
NO TR 

TRE UND. 2.500 R$ 4,70R$ 1.033,33 R$ 11.750,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

017/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 04.922.653/0001-89, com sede Rod. 408 Km 76, s/n°, Bairro Novo, Carpina/PE, 

CEP: 55.819-320, Fone: (81) 9.9933-1025, E-mail: nordestelicitacoes2020@hotmail.com / 

nehospitalar@gmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Joab Soares da Silva Filho, 

portador da cédula de identidade n° 7.435.112 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 089.685.904-51, 

residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material consumível e acessórios de equipamentos médicos-hospitalares para o 

SAMU e a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

025/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 025/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 
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12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA:NORDESTE 

HOSPITALAR LTDA EPP 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM CATMAT MATERIAL DESCRIÇÃO MARCA 
UNIDAD

E 
QUANT

. 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

1 452988 BOUGE 

GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL, 
MODELO:TIPO BOUGIE, MATERIAL 
HASTE: POLÍMERO, TAMANHO 
:ADULTO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL 

Medtech UND. 12 R$ 48,33 R$ 579,96 

5 434631 

CIRCUITO 
UNIVERSAL 

ADULTO PARA 
VENTILADORE
S MECÂNICOS 

CIRCUITO P/ VENTILADOR 
PULMONAR UNIVERSAL - TIPO: 
COMPLETO, TAMANHO: ADULTO, 
MATERIAL: SILICONE (TRAQUEIAS E 
LINHA PROXIMAL) E POLICARBONATO 
(CONECTOR EM Y E DRENOS), 
COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO IX5 
(INTERMED) E INTER 5 PLUS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
AUTOCLAVAVEL, TRANSPARENTES, 
CORRUGADAS NA PARTE EXTERNA E 
LISAS NA PARTE INTERNA 
Composto por: 
- 01 TUBO PROXIMAL DE SILICONE; 
- 04 TRAQUEIAS 70CM DE SILICONE; 
- 01 TRAQUEIA 4SCM DE SILICONE; 
- 02 DRENOS DE POLICARBONATO; 
- 01 CONECTOR "Y" DE 
POLICARBONATO; 
- 01 ADAPTADOR PARA TUBO 
PROXIMAL; 

VentCar
e 

UND. 10 R$ 644,00 
R$ 

6.440,00 

11 302674 
FILTRO PARA 
RESPIRADOR 

FILTRO VENTILAÇÃO - MECÂNICA, 
ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APLICAÇÃO: 
PARA CIRCUITO DE RESPIRADOR 
MECÂNICO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: ESPAÇO MORTO 
PADRÃO PARA TAMANHO ADULTO, 
TIPO: HIGROSCÓPICO, 
BACTERtOSTÁTlCO,BACTERlANO/VlRA
L, ACESSÓRlOS:TUBO FLEXÍVEL 

Medix UND. 400 R$ 7,33 
R$ 

2.932,00 

15 451472 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO 2 

TUBO SUPRAGLÓTICO - 
TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL 
SILICONE, VIAS:VIA P/ ACESSO 
GÁSTRICO, TAMANHO :N° 2, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ 
CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE 
:REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 5 R$ 58,00 R$ 290,00 

16 451106 

MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -2 
1/2 

TUBO SUPRAGLÓTICO - TIPO 
MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL 
SILICONE FORMATO EM "L" TAMANHO 
№ 2,5 COMPONENTE 1 C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA CONECTOR C/ 
CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: 
REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 5 R$ 152,45 R$ 762,25 

17 451473 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -3 

TUBO SUPRAGLÓTICO - 
TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL 
SILICONE, VIAS:VIA P/ ACESSO 
GÁSTRICO, TAMANHO :N° 3, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ 
CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE 
:REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 10 R$ 54,45 R$ 544,50 
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18 451474 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -4 

TUBO SUPRAGLÓTICO - 
TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL 
SILICONE, VIAS:VIA P/ ACESSO 
GÁSTRICO, TAMANHO :N° 4, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ 
CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE 
:REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 10 R$ 58,45 R$ 584,50 

19 451133 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -5 

TUBO SUPRAGLÓTICO - TIPO 
MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL 
SILICONE ARAMADO TAMANHO N-° 5 
COMPONENTE 1 C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA CONECTOR C/ 
CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: 
REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 10 R$ 58,45 R$ 584,50 

20 451484 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -6 

TUBO SUPRAGLÓTICO - 
TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL 
SILICONE, TAMANHO :N°- 6, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ 
CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE 
:REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 10 R$ 58,45 R$ 584,50 

21 451104 

MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -1 
1/2 

TUBO SUPRAGLÓTICO - TIPO 
MÁSCARA LARÍNGEA MATERIAL 
SILICONE TAMANHO N-° 1,5 
COMPONENTE 1 C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA CONECTOR C/ 
CONECTOR PADRÃO ESTERILIDADE: 
REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 5 R$ 58,45 R$ 292,25 

22 451471 
MÁSCARA 
LARÍNGEA 

TAMANHO -1.0 

TUBO SUPRAGLÓTICO - 
TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL 
SILICONE, VIAS:VIA P/ ACESSO 
GÁSTRICO, TAMANHO :N-° 1, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ 
CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE 
:REUTILIZÁVEL 

Well 
Lead 

UND. 5 R$ 58,45 R$ 292,25 

25 456411 

REANIMADOR 
MANUAL 
SILICONE 

NEONATAL 

REANIMADOR MANUAL - MATERIAL 
BALÃO: SILICONE CAPACIDADE 
BALÃO CERCA 250 ML COMPONENTE: 
MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM 
SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 
CMH20, COMPONENTE 2: 
RESERVATÓRIO DE 02 EM PLÁSTICO 
C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3: 
ENTRADA DE 02 E EXTENSOR PVC, 
TAMANHO: NEONATAL 

Ambu UND. 5 R$ 169,00 R$ 845,00 

VALOR TOTAL: R$ 14.731,71  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

017/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MAPLE HOSPITALAR COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  37.014.740/0001-97, com sede Rua Tordesilhas, 

n° 25, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP: 09.210-225, Fone: (11) 4997-0413 / 9.5351-1982 / 

9.7136-9954 / 4316-9679 (09) 7136-9954, E-mail: adm@engbremem.com / 

jessica.barreto@maplehospitalar.com, representada por sua representante legal, a Sra. Jéssica Pereira 

da Silva portador da cédula de identidade n° 39.996.856-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

411.038.858-98, residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material consumível e acessórios de equipamentos médicos-hospitalares para o 

SAMU e a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

025/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 025/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 5 de 6 

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MAPLE HOSPITALAR 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 6 de 6 

 

ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
ITEM CATMAT MATERIAL DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 436124 CABO DE 
EGG 

CABO DE ECG 
COMPLETO 5 VIAS 
ADULTO -  PARA 
MONITOR G3G DA 
MARCA GENERAL 
MEDITECH. TIPO GARRA. 
GARANTIA DE 3 MESES. 

General 
Meditech 

UND. 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00 

3 436124 CABO DE 
EGG 

CABO DE ECG 
COMPLETO 5 VIAS 
ADULTO -  PARA 
MONITOR PM8000 DA 
MARCA MINDRAY. TIPO 
GARRA. GARANTIA DE 3 
MESES. 

Mindray UND. 10 R$ 178,00 R$ 1.780,00 

4 436124 CABO DE 
EGG 

CABO PACIENTE 5 VIAS - 
COMPATÍVEL 
CARDIOVERSOR  HS-03 
INSTRAMED. TIPO 
GARRA. GARANTIA DE 3 
MESES. 

Instramed UND. 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00 

8 439214 CUBA RIM CUBA USO HOSPITALAR 
- MATERIAL:AÇO INOX, 
FORMATO:TIPO RIM, 
CAPACIDADE:CERCA DE 
700 ML 

  UND. 20 R$ 39,00 R$ 780,00 

27 445872 SENSOR DE 
OXIMETRIA 

SENSOR DE OXIMETRIA -  
ADULTO MINDRAY PM 60. 
GARANTIA DE 3 MESES. 

Mindray UND. 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

29 445872 SENSOR DE 
OXIMETRIA 

SENSOR DE OXIMETRIA -  
ADULTO ORIGINAL (OU 
SIMILAR DE QUALIDADE) 
PARA MONITOR P10 DA 
MARCA PROLIFE. 
GARANTIA DE 3 MESES. 

Profile UND. 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

30 445872 SENSOR DE 
OXIMETRIA 

SENSOR DE OXIMETRIA - 
ADULTO ORIGINAL (OU 
SIMILAR DE QUALIDADE) 
PARA MONITOR PM8000 
DA MARCA MINDRAY. 
GARANTIA DE 3 MESES. 

Mindray UND. 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

31 445884 SENSOR DE 
OXIMETRIA 

SENSOR DE OXIMETRIA - 
NEONATAL ORIGINAL (OU 
SIMILAR DE QUALIDADE) 
PARA OXÍMETRO VS-800 
DA MARCA MINDRAY. 
GARANTIA DE 3 MESES. 

Mindray UND. 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

VALOR TOTAL: R$ 14.760,00 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 6 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

017/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa URO SUGERY REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº   

26.773.826/0001-87, com sede Rua Carlos Gomes, n°529, Prado, Recife/PE, CEP: 50.720-135, Fone: 

(81) 9.8700-5797, E-mail: ladsimone@yahoo.com.br, representada por sua representante legal, a Sra. 

Ladjane Simone Nascimento da Silva, portador da cédula de identidade n° 4285132 SSP/PE e 

inscrito no CPF/MF sob o n° 022.570.274-69, residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no 

certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 

acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material consumível e acessórios de equipamentos médicos-hospitalares para o 

SAMU e a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

025/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 025/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 4 de 6 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 
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12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: URO SUGERY 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

ITEM CATMAT MATERIAL DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 434632 

CIRCUITO 
UNIVERSAL 

ADULTO PARA 
VENTILADORES 

MECÂNICOS 

CIRCUITO P/ VENTILADOR 
PULMONAR - TIPO COMPLETO 
UNIVERSAL TAMANHO 
PEDIÁTRICO MATERIAL SILICONE 
COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL 
C/ EQUIPAMENTO 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
AUTOCLAVAVEL, 
TRANSPARENTES, 
CORRUGADAS NA PARTE 
EXTERNA E LISAS NA PARTE 
INTERNA 
COMPOSTO POR: 
• UM TUBO PROXIMAL DE 
SILICONE COM 
APROXIMADAMENTE 1,30M; 
• UM ADAPTADOR PARA TUBO 
PROXIMAL; 
• UM CONECTOR DE 3MM 
EXTERNO X 4,5MM CÔNICO 
EXTERNO; 
• UM CONECTOR "Y" DE 
POLICARBONATO; 
• DOIS DRENOS DE 
POLICARBONATO; 
• UMA TRAQUÉIA DE SILICONE 
ENTRE 40 E SOCM 
• QUATRO TRAQUÉIAS DE 
SILICONE ENTRE 60 E 70CM. 

Microtak UND. 10 R$ 379,00 R$ 3.790,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

017/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº   22.654.814/0001-82, com sede Rua Paschoal Bevilacqua, n°3885, Jardim Alto 

Rio Preto, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.020-280, Fone: (17) 3304-7701 / 3227-5432, E-mail: 

rhoss@rhoss.com.br, representada por sua representante legal, o Sr. Raphael Gonçalves Nicésio, 

portador da cédula de identidade n° 43.474.138-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 369.652.528-

63, residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material consumível e acessórios de equipamentos médicos-hospitalares para o 

SAMU e a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

025/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 025/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 
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12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES 

NICESIO ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
ITEM CATMAT MATERIAL DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

12 250372 HAMPER SUPORTE SACO HAMPER 
- MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL 
ACABAMENTO POLIDO 
DIÂMETRO E ALTURA 
APROXIMADOS: 53 CM X 
85 CM (DxA) 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM 
RODÍZIOS E SACO EM 
COURVIM APLICAÇÃO 
TRANSPORTE ROUPAS 
SUJAS 

  UND. 6 R$ 268,14 R$ 1.608,84 

13 454574 MÁSCARA DE 
ALTA 

CONCENTRAÇÃO 
ADULTO 

MÁSCARA GASOTERAPIA 
- APLICAÇÃO P/ ALTA 
CONCENTRAÇÃO DE NÃO 
REINALAÇÃO, MATERIAL 
PLÁSTICO, TAMANHO 
ADULTO, TIPO FIXAÇÃO C/ 
CLIPE NASAL E FIXADOR 
CEFÁLICO AJUSTÁVEL, 
COMPONENTE ADICIONAL 
C/ VÁLVULAS E BALÃO 
RESERVATÓRIO, TIPO 
CONECTOR CONECTOR 
PADRÃO 

  UND. 30 R$ 23,10 R$ 693,00 

14 454575 MÁSCARA DE 
ALTA 

CONCENTRAÇÃO 
INFANTIL 

MÁSCARA GASOTERAPIA 
- APLICAÇÃO: P, ALTA 
CONCENTRAÇÃO DE NÃO 
REINALAÇÃO, MATERIAL: 
PLÁSTICO, TAMANHO: 
INFANTIL, TIPO 
FIXAÇÃO: C, CLIPE NASAL 
E FIXADOR CEFÁLICO 
AJUSTÁVEL, 
COMPONENTE ADICIONAL: 
C, VÁLVULAS E BALÃO 
RESERVATÓRIO, TIPO 
CONECTOR: CONECTOR 
PADRÃO 

  UND. 10 R$ 20,78 R$ 207,80 

28 445872 SENSOR DE 
OXIMETRIA 

SENSOR DE OXIMETRIA -  
ADULTO ORIGINAL (OU 
SIMILAR DE QUALIDADE) 
PARA MONITOR G3G DA 
MARCA GENERAL 
MEDITECH. GARANTIA DE 
3 MESES. 

  UND. 10 R$ 247,90 R$ 2.479,00 

VALOR TOTAL: R$ 4.988,64 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

017/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES VETERINÁRIOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº   18.258.209/0001-

15, com sede Rua Alberto Laureano Henrich, n°50, Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP: 88.132-320, Fone: 

(48) 3342-0121 / (48) 9.9986-8663, E-mail: vendas01@cirurgicaceron.com.br, representada por seu 

procurador, o Sr. Welinton Lucas dos Santos, portador da cédula de identidade n° 3.844.282 SSP/SC 

e inscrito no CPF/MF sob o n° 047.163.229-55, residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no 

certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo 

acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material consumível e acessórios de equipamentos médicos-hospitalares para o 

SAMU e a rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

025/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 025/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 6 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 
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12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CIRÚRGICAS CERON 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

VETERINÁRIOS LTDA ME 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
ITEM CATMAT MATERIAL DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

24 456408 REANIMADOR DE 
SILICONE 
ADULTO 

REANIMADOR MANUAL 
- MATERIAL 
BALÃO:SILICONE, 
CAPACIDADE BALÃO: 
CERCA 2,0 L 
APROXIMADAMENTE, 
COMPONENTE 
1:MÁSCARA PLÁSTICO 
RÍGIDO COM COXIM 
SILICONE, TIPO 
VÁLVULA: VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL POP 
OFF CERCA 60 CMH2O, 
COMPONENTE 2: 
RESERVATÓRIO DE 02 
EM PLÁSTICO COM 
VÁLVULA, 
TAMANHO:ADULTO 

Xiamen 
Compower 

Medical 
Tech 

UND. 10 R$ 165,00 R$ 1.650,00 

26 456413 REANIMADOR 
MANUAL 
SILICONE 

PEDIÁTRICO 

REANIMADOR MANUAL 
- MATERIAL BALÃO: 
SILICONE, CAPACIDADE 
BALÃO:CERCA 500 ML, 
COMPONENTE 1: 
MÁSCARA PLÁSTICO 
RÍGIDO COM COXIM 
SILICONE, TIPO 
VÁLVULA:VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL POP 
OFF CERCA 40 CMH20, 
TAMANHOS: INFANTIL 

Xiamen 
Compower 

Medical 
Tech 

UND. 5 R$ 160,00 R$ 800,00 

33 438089 TERMÔMETRO 
INFRAVERMELHO 

TERMÔMETRO CLÍNICO 
- AJUSTE DIGITAL, 
INFRAVERMELHO 
ESCALA ATÉ 50 °C, 
PARA USO NA 
SUPERFÍCIE 
CORPORAL, MEDIÇÃO Á 
DISTÂNCIA, COM 
ALARMES, MEMÓRIAS 
ATÉ 10 MEDIÇÕES. 
REGISTRO NA ANVISA, 
GARANTIA DE 01 ANO. 

Benwee 
SHY-001 

UND. 60 R$ 145,00 R$ 8.700,00 

VALOR TOTAL: R$ 11.150.00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E DOIS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

038/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.559.830/0001-71, com sede no Largo Visconde do 

Cairú, 12-10° andar, Porto Alegre/RS, CEP: 90030-110, Fone (51) 3226-8999, E-mail: 

licitações@grupogreencard.com.br, representada por seu representante legal, o sr. Carlos alex d’avila 

de avila, portador da cédula de identidade nº 4046493245 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 

785.355.570-91, residente e domiciliado na cidade do Paulista - PE, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 

contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e 

fornecimento de cartões de Vale Alimentação eletrônico, magnéticos ou de similar tecnologia em 

PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, 

destinados aos usuários das Residências Terapêuticas do Município, através da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
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2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 5 

(cinco) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o § 4º, art. 22 do Decreto Municipal 

nº 1.549/2017. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

038/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 038/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

4.1 – Os cartões magnéticos, com chip, e as notas fiscais deverão ser entregues no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no CONE MULTIMODAL, 

situado à Rod. Br-101 Sul, 5225 Diper - Industrial District, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54503-

900. O horário para entrega é das 9h às 12h e das 13h às 16h, em dias úteis. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta corrente até 30 

(trinta) dias, após a data da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

5.2 - O valor dos serviços objeto da licitação será pago em parcelas mensais e sucessivas ou conforme 

solicitação, desde que a fatura esteja de acordo com os créditos consignados, além da taxa de 

administração/emissão constante da proposta de preços. 

5.3 - A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura e com o ateste do Fiscal a ser nomeado pela mesma. 

5.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não se 

admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz. 

5.5 - No caso de fatura emitida com erro, esta será devolvida à CONTRATADA, para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 

data de sua reapresentação. 

5.6 - Da mesma forma no caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas 

Fiscais/Faturas, serão estes restituídos à CONTRATADA para correções solicitadas, não implicando 

à Secretaria Municipal de Saúde quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 
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5.7 - O valor da contratação será composto de duas parcelas, sendo uma referente à remuneração dos 

serviços prestados (taxa de emissão e taxa de administração) e outra decorrente dos repasses dos 

valores, por meio de créditos inseridos nos cartões emitidos em favor dos usuários. 

5.8 - Os tributos, contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução 

dos serviços são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir, a 

qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor. 

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 038/FMS/2021 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação do Fundo Municipal de 

Saúde, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu. 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

6.9 - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema on-line que permita a CONTRATANTE 

solicitar recargas, cartões e atualizações decorrentes de ingresso e saída dos beneficiários citados no 

objeto do contrato e ainda emitir relatórios referentes às solicitações. 

6.10 - A CONTRATADA deverá liberar os créditos para os cartões, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde, em até 1 (um) dia anterior ao primeiro dia útil do mês seguinte. 

6.11 - A CONTRATADA deverá entregar as Notas Fiscais, referentes às solicitações e créditos pela 
CONTRATANTE, no endereço constante no item 4. 

6.12 - A CONTRATADA deverá reembolsar à Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitada, os 
valores dos créditos não utilizados decorrentes da saída dos beneficiários. 

6.13 - A CONTRATADA deverá disponibilizar aos beneficiários via sistema, consulta de saldo dos 

cartões e a relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, citando nome fantasia, razão social, 

CNPJ e endereço. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
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a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

b) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

c) Advertência por escrito; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 – A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 
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10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1- Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, em estrita observância das 

especificações da proposta, no Termo de Referência. 

11.2- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

contratação. 

11.3- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do processo, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução. 

11.4- Guardar o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e 

informações que vier a ter acesso, direta ou indiretamente, em decorrência do cumprimento do 

contrato, devendo orientar os seus profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação. 

11.5- Manter-se, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório. 

11.6- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou do acompanhamento pela CONTRATANTE. 

11.7- Não será permitida a subcontratação, subrogação e cessão da pretendida contratação, no todo 

ou em parte. 

11.8- Fornecer condições que possibilitem o atendimento dos serviços prestados, a partir da data da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

11.9- Apresentar mensalmente junto da Nota Fiscal/Fatura as certidões de regularidades fiscais, de 

acordo com o artigo 29 da Lei nº 8.666-93. 

11.10- Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus profissionais não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
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11.11- Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência. 

11.12- Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

11.13- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 

onerar o objeto deste contrato. 

11.14- Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as normas internas da administração. 

11.15- Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da 

Central de Atendimento 24 horas. 

11.16- Encaminhar, mensalmente, relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e 

totais), constando o nome do usuário, valor base de cálculo e o valor efetivamente estornado, além da 

referência do atendimento (protocolo). 

11.17- Devolver os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da solicitação da CONTRATANTE. 

11.18- Emitir segunda via dos cartões, em caso de perda, furto ou extravio, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas após a solicitação, que deverá ser por telefone, efetuando a transferência de saldo 

remanescente para o novo cartão. 

11.19- Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada 

usuário, em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário. 
11.20- Fornecer a guia de utilização do cartão de alimentação, ficando a CONTRATANTE obrigada 
a observá-lo e a cumpri-lo. 
11.21- Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento ao 

Cliente - SAC, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, receber 

comunicações de interesse da CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação de 

bloqueio dos cartões. 

11.22- Fornecer suporte para customização de sistema, para efetuar pedido de crédito nos cartões 

eletrônicos, por meio de arquivos eletrônicos. 

11.23- Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos 

cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1- Solicitar à CONTRATADA os cartões, via sistema, que serão fornecidos no início do contrato 

e no ingresso de algum beneficiário durante a vigência do contrato, ou ainda, por necessidade de 2ª 

via. 

12.2- Solicitar à CONTRATADA, em tempo hábil, o período de crédito para os respectivos cartões. 

12.3- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 

permitindo o acesso do pessoal da CONTRATADA às dependências da Secretaria Municipal de 

Saúde, desde que devidamente identificado e acompanhado por um profissional. 

12.4- Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 dias do recebimento das Notas Fiscais 

apresentadas e atestadas pelo profissional responsável, indicado pela CONTRATANTE, 

correspondentes aos créditos consignados, além da taxa de administração constante da proposta de 

preços. 

12.5- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo de 10 dias corridos para a sua correção. 
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12.6- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 
especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 038/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: GREEN CARD S/A 

REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UNID. 
QUAN

T. 

VALOR 
MENSAL 

INDIVIDUA
L 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
ARREMATAN

TE 

1 

Contratação de empresa 
especializada na 
administração, 
gerenciamento, emissão, 
distribuição e 
fornecimento de cartões 
de Vale Alimentação 
eletrônico, magnéticos ou 
de similar tecnologia em 
PVC, equipado com 
microprocessador com 
chip eletrônico de 
segurança, com recargas 
mensais, destinados aos 
usuários das Residências 
Terapêuticas do 
Município, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

CARTÃ
O 

70 

R$ 189,14 
 
 
 
 
 
 

R$ 
13.239,80 

R$ 
158.877,60 

GREEN CARD 
S/A 

REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

Taxa de Aministração -5,43% Valor Total 

Valor Mensal Individual após a taxa de 
administração 

R$ 189,14 
R$ 

13.239,80 
  R$ 158.877,60 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

040/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NORDESTE HOSPITALAR LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 04.922.653/0001-89, com sede Rod. BR 408, Km 76, s/n°, Bairro Novo, 

Carpina/PE, CEP. 55.819-320, Fone: (81) 9933-1025, E-mail: nehospitalar@gmail.com , representada 

por seu procurador, o Sr. Claudemir Oliveira da Costa, portador da cédula de identidade n° 1731872 

SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 223.387.994-53, residente e domiciliado na cidade do Paulista - 

PE, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição, em virtude de fornecer dispositivos de alimentação enteral e de traqueostomia para 

crianças portadoras de incapacidades físicas crônicas, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

040/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 040/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 040/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Secretaria Executiva de Logística, e no 

endereço: Cone Multimodal, BR 101 Sul, n° 5.225, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 040/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 
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deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, resguardados os preceitos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do 

item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço. 

c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado, 

e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação. 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria 

solicitante, em favor do licitante vencedor. 

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado. 

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 

contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata 

de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 

29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

10.1.1 - Automaticamente: 

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 040/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DO FORO 
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12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: NORDESTE 

HOSPITALAR LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEMA11A11:G17 DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

KIT DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR 
GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE. COMPOSTO 
POR: 01 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AO 
NIVEL DA PELE CONFECCIONADO EM SILICONE. 
DIÂMETRO 18FR (FRENCH) E COMPRIMENTO 2,4CM. 
PONTA DISTAL COM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO 
GÁSTRICO EM FORMATO DE BALÃO DE SILICONE. 
PONTA PROXIMAL COM VÁLVULA PARA 
ENCHIMENTO DE BALÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E 
SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS 
EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. 02 TUBOS DE 
EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO COM PINÇA PARA 
INTERROMPER FLUXO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E 
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

Solumed UNIDADE 5 
R$ 

1.110,96 
R$ 

5.554,80 

2 

KIT DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR 
GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE. COMPOSTO 
POR: 01 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AO 
NIVEL DA PELE CONFECCIONADO EM SILICONE. 
DIÂMETRO 20FR (FRENCH) E COMPRIMENTO 4,0CM. 
PONTA DISTAL COM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO 
GÁSTRICO EM FORMATO DE BALÃO DE SILICONE. 
PONTA PROXIMAL COM VÁLVULA PARA 
ENCHIMENTO DE BALÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E 
SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS 
EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. 02 TUBOS DE 
EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO COM PINÇA PARA 
INTERROMPER FLUXO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E 
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

Solumed UNIDADE 5 
R$ 

1.170,13 
R$ 

5.850,65 

3 

KIT DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR 
GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE. COMPOSTO 
POR: 01 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AO 
NIVEL DA PELE CONFECCIONADO EM SILICONE. 
DIÂMETRO 20FR (FRENCH) E COMPRIMENTO 2,4CM. 
PONTA DISTAL COM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO 
GÁSTRICO EM FORMATO DE BALÃO DE SILICONE. 
PONTA PROXIMAL COM VÁLVULA PARA 
ENCHIMENTO DE BALÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E 
SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS 
EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. 02 TUBOS DE 
EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO COM PINÇA PARA 
INTERROMPER FLUXO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E 
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

Solumed UNIDADE 5 
R$ 

1.292,29 
R$ 

6.461,45 

4 

KIT DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR 
GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE. COMPOSTO 
POR: 01 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AO 
NIVEL DA PELE CONFECCIONADO EM SILICONE. 
DIÂMETRO 20FR (FRENCH) E COMPRIMENTO 3,0CM. 
PONTA DISTAL COM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO 
GÁSTRICO EM FORMATO DE BALÃO DE SILICONE. 
PONTA PROXIMAL COM VÁLVULA PARA 
ENCHIMENTO DE BALÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E 
SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS 
EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. 02 TUBOS DE 
EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO COM PINÇA PARA 
INTERROMPER FLUXO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E 
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

Solumed UNIDADE 5 
R$ 

1.084,24 
R$ 

5.421,20 

5 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA FABRICADA EM PVC, 
TUBO COM BALÃO, COM ASA DE FIXAÇÃO LATERAL, 
COM FITA PARA FIXAÇÃO. DIÂMETRO DE 6,0 MM. 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E EM EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. 

Safez UNIDADE 5 R$ 29,61 
R$ 

148,05 

TOTAL GERAL R$ 23.436,15 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.680.034/0001-70, com sede na Av. A, 4165 – Sala 519, Paiva, Cabo 

de Santo Agostinho/PE, Fone (81) 3203-5871, E-mail: licitaca@daraujodist.com.br, representada pelo 

seu representante legal, o Sr. Eduardo Araújo do Nascimento, portador da cédula de identidade nº 

4.880.999 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.804.764-21, no certame acima numerado. A 

sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  
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4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 
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6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 
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documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITE
M 

CÓDIGO BR 
(BPS) 

DESCRIÇÃO MARCA UNIDAD
E 

QUANT
. 

VALOR 
UNITÁR

IO 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
ARREMATA

NTE 

1 BR0358051 ABSORVENTE HIGIÊNICO - TIPO 
HOSPITALAR, 40 CM, LARGURA 
MÍNIMA 10CM CM, CAMADA INTERNA 
TRIPLA EM ALGODãO E FLOCOS DE 
GEL, CAMADA EXTERNA FILME 
PLÁSTICO RESISTE IMPERMEÁVEL 

Max Plena PACOTE 
10,00 UN 

4.400 R$ 6,99 R$ 
30.756,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

2 BR0475100 BOCAL COMPATIBILIDADE - 
COMPATÍVEL C/ ESPIRÔMETRO, 
MATERIA PRIMA:PAPELÃO 
RESISTENTE, FACE EXTERNA 
IMPERMEÁVEL, MODELO:TUBULAR 
RETO, TAMANHO:ADULTO, 
ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL, 
APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Winspiro UNIDAD
E 

2.000 R$ 0,77 R$ 
1.540,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

3 BR0434280 ÁCIDO ACÉTICO - DILUIDO EM MEIO 
AQUOSO A 3% 

Hesis 1 LITRO 300 R$ 
18,64 

R$ 
5.592,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

5 BR0371700 ADAPTADOR -  TRANSFERÊNCIA DE 
SOLUÇÕES PARENTERAIS, PONTA 
PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, 
PONTA LUER SLIP, ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL, TAMPAS 
PROTETORAS (TRANSOFIX) 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

34.000 R$ 0,59 R$ 
20.060,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

6 BR0389230 AGULHA ANESTÉSICA - P/ 
RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 
3 1/2", PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE 
CORTE, C/ MANDRIL, CONECTOR 
LUER LOCK, CÔNICO E 
TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Procare UNIDAD
E 

3.000 R$ 4,79 R$ 
14.370,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

7 BR0389250 AGULHA ANESTÉSICA - P/ 
RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 26 G X 
3 1/2", PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE 
CORTE, C/ MANDRIL, CONECTOR 
LUER LOCK, CÔNICO E 
TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Procare UNIDAD
E 

3.000 R$ 4,69 R$ 
14.070,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

8 BR0389941 AGULHA ANESTÉSICA - P/ 
RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 27 G X 
3 1/2", PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE 
CORTE, C/ MANDRIL, CONECTOR 
LUER LOCK, CÔNICO E 
TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Procare UNIDAD
E 

3.000 R$ 6,09 R$ 
18.270,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

9 BR0397513 AGULHA, HIPODÉRMICA -13 X 4,5, 
CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, 
BISEL CURTO TRIFACETADO, 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, 
PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

4.000 R$ 4,99 R$ 
19.960,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

10 BR0397510 AGULHA, HIPODÉRMICA -20 X 5,5, 
CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, 
BISEL CURTO TRIFACETADO, 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, 
PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

2.000 R$ 7,49 R$ 
14.980,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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11 BR0439809 AGULHA, HIPODÉRMICA - 25 X 6, 
CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, 
BISEL CURTO TRIFACETADO, 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, 
PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

2.000 R$ 4,90 R$ 
9.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

12 BR0439809 AGULHA, HIPODÉRMICA - 25 X 7, 
CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, 
BISEL CURTO TRIFACETADO, 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, 
PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

3.400 R$ 4,99 R$ 
16.966,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

13 BR0397502 AGULHA HIPODÉRMICA - AÇO 
INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1" 
(25x0,8mm), BISEL CURTO 
TRIFACETADO, CONECTOR LUER 
LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR 
PLÁSTICO, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

3.000 R$ 8,90 R$ 
26.700,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

14 BR0439799 AGULHA HIPODÉRMICA - AÇO 
INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 18 G X 1 
1/2" (40x1,2mm), BISEL CURTO 
TRIFACETADO, CONECTOR LUER 
LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR 
PLÁSTICO, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Wiltex CAIXA 
100 UN 

3.400 R$ 5,99 R$ 
20.366,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

15 BR0448246 ALGODÃO, ORTOPÉDICO - EM 
MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO 
CRÚ, 10CM X 100CM, ENROLADO EM 
PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Cremer UNIDAD
E 

3.500 R$ 0,49 R$ 
1.715,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

16 BR0450039 ANEL   CIRCUNCISÃO -   
TRANSPARENTE,   MÉDICO-
HOSPITALAR,   1,30   CM, CIRURGIA 
FIMOSE, ATÓXICO/ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL. CLASSE DE RISCO II. 

Plastibel UNIDAD
E 

800 R$ 
11,00 

R$ 
8.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

19 BR0450041 ANEL   CIRCUNCISÃO - 
TRANSPARENTE,   MÉDICO-
HOSPITALAR,   1,80   CM, CIRURGIA 
FIMOSE, ATÓXICO/ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL. CLASSE DE RISCO II. 

Plastibel UNIDAD
E 

800 R$ 
11,00 

R$ 
8.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

20 BR0450036 ANEL   CIRCUNCISÃO -   
TRANSPARENTE,   MÉDICO-
HOSPITALAR,   1,90   CM, CIRURGIA 
FIMOSE, ATÓXICO/ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL. CLASSE DE RISCO II. 

Plastibel UNIDAD
E 

800 R$ 
11,00 

R$ 
8.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

21 BR0444609 ATADURA GESSADA - TELA TIPO GIRO 
INGLÊS, 100% ALGODÃO, 10 CM, 200 
CM, IMPREGNADA C/GESSO 
COLOIDAL, SECAGEM ULTRA RÁPIDA 

Ortoflex ROLO  
3.000M 

8.000 R$ 0,99 R$ 
7.920,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

23 BR0444614 ATADURA GESSADA - TELA TIPO GIRO 
INGLÊS, 100% ALGODÃO, 20 CM, 300 
CM, IMPREGNADA C/GESSO 
COLOIDAL, SECAGEM ULTRA RÁPIDA 

Ortoflex ROLO 
2,00M 

8.000 R$ 2,49 R$ 
19.920,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

25 BR0322433 BISTURI DESCARTÁVEL - PLÁSTICO, 
AÇO INOXIDÁVEL, 21MM, MANUAL, 
ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E 
COM PROTETOR 

Embrame
d 

UNIDAD
E 

30.000 R$ 1,09 R$ 
32.700,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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27 BR0401731 BOLSA OSTOMIA - PLÁSTICO, 
COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, 1 PEÇA 
(PLACA E BOLSA ACOPLADAS), 
DRENÁVEL, 1 CLIP PARA CADA 10 
BOLSAS, TRANSPARENTE, ADESIVO 
MICROPOROSO, BASE DE KARAYA, 
PRÉ-CORTADA ATÉ 65 MM 

Medsonda UNIDAD
E 

4.300 R$ 8,69 R$ 
37.367,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

33 BR0422816 CÂNULA OROFARÍNGEA - POLIMERO 
FLEXÍVEL, Nº 6, GUEDEL, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

BCI 
Medical 

UNIDAD
E 

200 R$ 2,21 R$ 442,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

34 BR0279760 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - 
PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, 
DESCARTÁVEL, PONTA 
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS 
LATERALIZADOS, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 6 

Medsonda UNIDAD
E 

4.500 R$ 0,40 R$ 
1.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

35 BR0279763 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL-  
PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, 
DESCARTÁVEL, PONTA 
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS 
LATERALIZADOS, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 8 

Medsonda UNIDAD
E 

6.000 R$ 0,40 R$ 
2.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

36 BR0279765 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - 
PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, 
DESCARTÁVEL, PONTA 
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS 
LATERALIZADOS, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 10 

Medsonda UNIDAD
E 

12.000 R$ 0,41 R$ 
4.920,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

37 BR0279764 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - 
PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, 
DESCARTÁVEL, PONTA 
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS 
LATERALIZADOS, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 12 

Medsonda UNIDAD
E 

12.000 R$ 0,42 R$ 
5.040,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

38 BR0437299 CATETER CENTRAL VENOSO, 
POLIURETANO RADIOPACO, MONO 
LÚMEN, 16 GAU, CERCA 20 CM, 
FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, 
CONECTORES PADRÃO, CONTENDO 
DILATADOR DE VASOS, GUIA 
METALICO FLEXIVEL, COM PONTA EM 
¨J¨, SERINGA, AGULHA INTRODUTORA, 
TAMPA PROTETORA COM MEMBRANA 
AUTOCICATRIZANTE, CLAMP DE 
FIXAÇÃO MÓVEL PARA O CATETER, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Biomedica
l 

UNIDAD
E 

450 R$ 
49,90 

R$ 
22.455,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

39 BR0437166 CATETER PERIFÉRICO - VENOSO, 
TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 21 
GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO 
EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, C/ SISTEMA SEGURANÇA 
SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Safer UNIDAD
E 

30.000 R$ 0,16 R$ 
4.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

40 BR0437167 CATETER PERIFÉRICO - VENOSO, 
TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 23 
GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO 
EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, C/ SISTEMA SEGURANÇA 
SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Safer UNIDAD
E 

30.000 R$ 0,16 R$ 
4.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 12 de 25 

41 BR0437165 CATETER PERIFÉRICO - VENOSO, 
TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 25 
GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO 
EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, C/ SISTEMA SEGURANÇA 
SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Safer UNIDAD
E 

6.000 R$ 0,19 R$ 
1.140,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

42 BR0437187 CATETER PERIFÉRICO - VENOSO, 
TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 27 
GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO 
EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, C/ SISTEMA SEGURANÇA 
SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Safer UNIDAD
E 

6.000 R$ 0,19 R$ 
1.140,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

43 BR0455917 COLAR CERVICAL - ÓRTESE PARA 
COLUNA VERTEBRAL, MODELO:COLAR 
CERVICAL NOTURNO, 
MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO, 
REVESTIMENTO:MALHA DE ALGODÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:GRANDE 

MSÓ UNIDAD
E 

1.200 R$ 6,49 R$ 
7.788,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

44 BR0455918 COLAR CERVICAL - ÓRTESE PARA 
COLUNA VERTEBRAL, MODELO:COLAR 
CERVICAL NOTURNO, 
MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO, 
REVESTIMENTO:MALHA DE ALGODÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:MÉDIO. 

MSÓ UNIDAD
E 

1.200 R$ 6,49 R$ 
7.788,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

45 BR0455919 ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL - 
MODELO:COLAR CERVICAL NOTURNO, 
MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO, 
REVESTIMENTO:MALHA DE ALGODÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:PEQUENO 

MSÓ UNIDAD
E 

1.000 R$ 
11,51 

R$ 
11.510,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

46 BR0455923 COLAR CERVICAL - ÓRTESE PARA 
COLUNA VERTEBRAL, MODELO:COLAR 
CERVICAL, MATERIAL:POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE, 
REVESTIMENTO:ATOALHADO, 
ESTRUTURA:APOIO MENTONIANO, 
OPCIONAIS:FUROS DE VENTILAÇÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:PEQUENO 

MSÓ UNIDAD
E 

500 R$ 
16,90 

R$ 
8.450,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

47 BR0455921 ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL - 
MODELO:COLAR CERVICAL, 
MATERIAL:POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, 
REVESTIMENTO:ATOALHADO, 
ESTRUTURA:APOIO MENTONIANO, 
OPCIONAIS:FUROS DE VENTILAÇÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:GRANDE 

MSÓ UNIDAD
E 

700 R$ 
37,41 

R$ 
26.187,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

48 BR0457358 ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL - 
MODELO:COLAR CERVICAL, 
MATERIAL:POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, 
REVESTIMENTO:ATOALHADO, 
ESTRUTURA:APOIO MENTONIANO, 
OPCIONAIS:FUROS DE VENTILAÇÃO, 
TIPO FECHO:TIRAS AJUSTÁVEIS EM 
VELCRO, TAMANHO:MEDIO 

MSÓ UNIDAD
E 

700 R$ 
17,19 

R$ 
12.033,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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49 BR0419391 COLETOR DE URINA - PLÁSTICO, 
SISTEMA ABERTO, NEONATAL, CERCA 
DE 100 ML, ADESIVO 
HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDAD
E 

8.000 R$ 0,35 R$ 
2.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

50 BR0269979 COMPRESSA GAZE - TECIDO 100% 
ALGODÃO, 11 FIOS/CM2, COR 
BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 
CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 
DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Ultracotto
n 

PACOTE 
10 UN 

1.700.0
00 

R$ 0,35 R$ 
595.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

51 BR0284077 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX - 
FRASCO PVC RÍGIDO 
TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, CONECTOR DRENO-TUBO 
2000 ML, GRADUADO DE 50 EM 50 ML, 
TUBO EXTENSOR PVC C/ PINÇA 
CLAMP, SISTEMA FIXAÇÃO LEITO C/ 
BASE P/ POSIÇÃO VERTICAL, DRENO 
TÓRAX 24, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Clinmed UNIDAD
E 

150 R$ 
19,90 

R$ 
2.985,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

52 BR0367057 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX - 
COMPONENTES:FRASCO PVC RÍGIDO 
TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, VOLUME:2.000 ML, 
GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 50 EM 
50ML, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:TUBO EXTENSOR 1,20M 
C/PINÇA CORTA-FLUXO PLANA, 
ACESSÓRIOS:DRENO DE TÓRAX Nº26 
C/ F 

Clinmed UNIDAD
E 

150 R$ 
19,90 

R$ 
2.985,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

53 BR0272774 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX -  
FRASCO PVC RÍGIDO 
TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, CONECTOR DRENO-TUBO 
2000 ML, GRADUADO DE 100 EM 100 
ML, TUBO EXTENSOR PVC C/ PINÇA 
CLAMP, SISTEMA FIXAÇÃO LEITO C/ 
BASE P/ POSIÇÃO VERTICAL, DRENO 
TÓRAX 28, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Vitalsuc UNIDAD
E 

200 R$ 
19,90 

R$ 
3.980,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

55 BR0284081 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX - 
FRASCO PVC RÍGIDO 
TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, CONECTOR DRENO-TUBO 
2000 ML, GRADUADO DE 100 EM 100 
ML, TUBO EXTENSOR PVC C/ PINÇA 
CLAMP, SISTEMA FIXAÇÃO LEITO C/ 
BASE P/ POSIÇÃO VERTICAL, DRENO 
TÓRAX 36, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Vitalsuc UNIDAD
E 

200 R$ 
22,90 

R$ 
4.580,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

56 BR0358982 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX - 
FRASCO PVC RÍGIDO 
TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, CONECTOR DRENO-TUBO 
2000 ML, GRADUADO DE 100 EM 100 
ML, TUBO EXTENSOR PVC C/ PINÇA 
CLAMP, SISTEMA FIXAÇÃO LEITO C/ 
BASE P/ POSIÇÃO VERTICAL, DRENO 
TÓRAX 38, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Clinmed UNIDAD
E 

150 R$ 
22,90 

R$ 
3.435,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

57 BR0270585 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA - C/ EXTENSOR Nº 5,C/ 
PRESERVATIVO DE LÁTEX, 
DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 
APIROGÊNICO, ESTERIL 

Cirúrgica 
Brasil 

UNIDAD
E 

5.000 R$ 1,29 R$ 
6.450,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

58 BR0345099 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA - C/ EXTENSOR Nº 6,C/ 
PRESERVATIVO DE LÁTEX, 
DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 
APIROGÊNICO, ESTERIL 

Cirúrgica 
Brasil 

UNIDAD
E 

5.000 R$ 1,24 R$ 
6.200,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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59 BR0313439 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA - EM 
LÁTEX,MALEÁVEL,ANEL DE 
CONTORNO,SEM EXTENSOR, 
DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, Nº 6 

Cirúrgica 
Brasil 

UNIDAD
E 

4.000 R$ 1,19 R$ 
4.760,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

60 BR0385697 EQUIPO DE INFUSÃO - PVC CRISTAL, 
MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
C/FILTRO AR, BURETA RÍGIDA C/ALÇA, 
C/INJETOR, MÍN.150 ML, MICROGOTAS, 
REGULADOR DE FLUXO E CORTA 
FLUXO, C/INJETOR 
LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, 
LUER ROTATIVO C/ TAMPA, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Rymco UNIDAD
E 

2.500 R$ 2,78 R$ 
6.950,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

61 BR0386125 EQUIPO DE INFUSÃO - PVC CRISTAL, 
MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, 
REGULADOR DE FLUXO, C/INJETOR 
LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, 
LUER C/ TAMPA, FOTOSSENSÍVEL, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

2.500 R$ 1,69 R$ 
4.225,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

62 BR0384883 EQUIPO DE INFUSÃO - PVC CRISTAL, 
MÍN. 140 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
C/FILTRO AR, BURETA RÍGIDA C/ALÇA, 
C/INJETOR, MÍN.100 ML, MICROGOTAS, 
REGULADOR DE FLUXO E CORTA 
FLUXO, C/INJETOR 
LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, 
LUER C/ TAMPA, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Biosani UNIDAD
E 

2.500 R$ 3,29 R$ 
8.225,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

63 BR0386271 EQUIPO MEDIDOR DE PRESSÃO 
VENOSA CENTRAL - PVC CRISTAL, 
MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
S/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, 
REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR 
LUER EM DUAS VIAS C/ TAMPA, C/ 
ESCALA GRADUADA, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Embrame
d 

UNIDAD
E 

2.500 R$ 3,19 R$ 
7.975,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

64 BR0321787 ESPAÇADOR - COM MÁSCARA 
ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL 
BIVALVULADA, ADAPTADOR 
UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, 
TRANSPARENTE,CÂMARA 
INQUEBRÁVEL 

Incoterm UNIDAD
E 

400 R$ 
18,90 

R$ 
7.560,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

65 BR0321786 ESPAÇADOR - COM MÁSCARA 
INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL 
BIVALVULADA, ADAPTADOR 
UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, 
TRANSPARENTE,CÂMARA 
INQUEBRÁVEL 

Incoterm UNIDAD
E 

400 R$ 
18,90 

R$ 
7.560,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

67 BR0275471 ESPÉCULO - POLIETILENO, VAGINAL, 
GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
SEM LUBRIFICAÇÃO 

Kolplast UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,82 R$ 
8.200,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

70 BR0437090 ÉTER DIETÍLICO, SOLUÇÃO 
ALCOÓLICA, 50% 

Vic 
Pharma 

LITRO 150 R$ 
35,69 

R$ 
5.353,50 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

71 BR0457557 EXTENSOR EQUIPO SORO - 
APLICAÇÃO P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, 
N¨ DE VIAS DUAS VIAS, MATERIAL PVC 
CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 20, 
TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO EM 
TODAS VIAS, TIPO CONECTOR 
CONECTOR LUER 

TKL UNIDAD
E 

20.000 R$ 0,86 R$ 
17.200,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

72 BR0281098 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 - 
C/ AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

6.000 R$ 3,09 R$ 
18.540,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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73 BR0281036 FIO DE SUTURA -  MATERIAL:CATGUT 
SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO:4-0, 
COMPRIMENTO:COMPR. MÍNIMO 70 
CM, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:1,50 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 3,19 R$ 
7.656,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

74 BR0281020 FIO DE SUTURA - MATERIAL:CATGUT 
SIMPLES S/ AGULHA, TIPO FIO:2-0, 
COMPRIMENTO:150 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 3,29 R$ 
7.896,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

76 BR0281056 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 
-  C/ AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

4.800 R$ 2,77 R$ 
13.296,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

78 BR0281063 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 
- C/ AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.000 R$ 2,99 R$ 
5.980,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

79 BR0281050 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 
- C/ AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.000 R$ 2,77 R$ 
5.540,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

81 BR0281089 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 
COM AGULHA 2-0 - COMPR. MÍNIMO 70 
CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM, 
ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 2,64 R$ 
6.336,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

87 BR0339927 FIO DE SUTURA NYLON 
MONOFILAMENTO 3-0 - PRETO, 45 CM, 
COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO 
CORTANTE, 2,4 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

6.000 R$ 1,14 R$ 
6.840,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

88 BR0293459 FIO DE SUTURA NYLON 
MONOFILAMENTO 3-0 - PRETO, 45 CM, 
COM AGULHA, CÍRCULO 
TRIANGULAR,3,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

5.600 R$ 1,19 R$ 
6.664,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

93 BR0281806 FIO DE SUTURA ALGODÃO 3-0 - S/ 
AGULHA, PRETO, 45 CM, ENVELOPE C/ 
15 UNIDADES 

Shalon UNIDAD
E 

1.800 R$ 1,72 R$ 
3.096,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

96 BR0306351 FIO DE SUTURA -  
MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO 
FIO:2-0, COR:AZUL, COMPRIMENTO:75 
CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO 
AGULHA:1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 
COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 2,78 R$ 
6.672,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

97 BR0281703 FIO DE SUTURA - 
MATERIAL:POLIGLATINA TRANÇADO, 
TIPO FIO:0, COR:VIOLETA, 
COMPRIMENTO:70 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 
AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:4,0 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 5,19 R$ 
12.456,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

99 BR0281699 FIO DE SUTURA - 
MATERIAL:POLIGLATINA TRANÇADO, 
TIPO FIO:2-0, COR:VIOLETA, 
COMPRIMENTO:70 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 
AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:3,5 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

3.000 R$ 4,20 R$ 
12.600,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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100 BR0367967 FIO DE SUTURA - 
MATERIAL:POLIGLACTINA, TIPO FIO:4-
0, COR:VIOLETA TRANÇADA, 
COMPRIMENTO:70 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 
AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:2,60 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2.400 R$ 4,10 R$ 
9.840,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

101 BR0366903 LÂMINA BISTURI - AÇO INOXIDÁVEL, Nº 
15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE 

Wiltex CX c/ 
100un 

600 R$ 
22,90 

R$ 
13.740,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

102 BR0345486 FORMALDEÍDO - (FORMOL), LÍQUIDO 
INCOLOR, LÍMPIDO, À 10%, EM 
SOLUÇÃO AQUOSA 

Qeel LITRO 150 R$ 8,95 R$ 
1.342,50 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

103 BR0380597 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - 
ANATÔMICO, EXTRA GRANDE, ACIMA 
DE 120 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS 
ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, 
FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, 
ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO 
MOLHADO 

Slim UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,93 R$ 
9.300,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

106 BR0358100 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - 
ANATÔMICO, MÉDIO, ATÉ 10 KG, 
FLOCOS DE GEL, ABAS 
ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, 
FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, 
ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO 
MOLHADO 

Slim UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,39 R$ 
3.900,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

111 BR0395335 GARROTE LÁTEX - 200, BASE DE PVC 
PARA FIXAÇÃO 

Goias 
Látex 

UNIDAD
E 

500 R$ 1,97 R$ 985,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

112 BR0438929 GEL CONDUTOR ULTRASSONOGRAFIA 
- INCOLOR E INODOR A BASE DE 
ÁGUA, PH NEUTRO,  FACILMENTE 
REMOVÍVEL, NÃO GORDUROSO, 
ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 
OU ALERGÊNICAS, NÃO ABRASIVO, 
COM BOA CONDUTIVIDADE, 
PROPORCIONANDO TRASMISSÃO DOS 
SINAIS E FACILITANDO O 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. BISNAGA 
FLEXÍVEL C/ 1000 GRAMAS 

Fortsan FRASCO 
1,00 KG 

900 R$ 4,99 R$ 
4.491,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

114 BR0452986 GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL - 
MATERIAL HASTE:METAL, TAMANHO 
:ADULTO, ESTERILIDADE 
:ESTERILIZÁVEL 

Well Lead UNIDAD
E 

150 R$ 
40,55 

R$ 
6.082,50 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

115 BR0452985 GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL - 
MATERIAL HASTE:METAL, TAMANHO 
:INFANTIL, COMPONENTE 1:C/ TRAVA 
REGULÁVEL, ESTERILIDADE 
:ESTERILIZÁVEL 

Well Lead UNIDAD
E 

80 R$ 
38,00 

R$ 
3.040,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

116 BR0398705 IODOPOVIDONA -  (PVPI), A 10% ( 
TEOR DE IODO 1% ), SOLUÇÃO 
DEGERMANTE 

Farmax FRASCO 
1000,00

ml 

600 R$ 
12,40 

R$ 
7.440,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

118 BR0338605U0
140 

LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL 
CALIBRE 28G, DIÂMETRO 
APROXIMADO DE 0,63 MM, COM 
AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA 
AFIADA, TRIFACETADA, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL, COM SISTEMA RETRÁTIL, 
EM ACORDO COM A NR 32. 

Sterilance UNIDAD
E 

950.000 R$ 0,12 R$ 
114.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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120 BR0445963 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 
ALGODÃO, 8 CM, 15 M 

Shalon ROLO 
15,00 M 

600 R$ 6,01 R$ 
3.606,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

122 BR0319690 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 
ALGODÃO, 15 CM, 15 M 

MSÓ ROLO 
15,00 M 

600 R$ 7,99 R$ 
4.794,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

123 BR0319689 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 
ALGODÃO, 20 CM, 15 M 

MSÓ ROLO 
15,00 M 

600 R$ 
10,93 

R$ 
6.558,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

124 BR0331292 MÁSCARA VENTILAÇÃO NÃO 
REINALANTE DE OXIGÊNIO - COM 
RESERVATORIO E UM SISTEMA DE 
VÁLVULAS EXPIRATÓRIA E 
INSPIRATÓRIA QUE CONFEREM A 
CAPACIDADE DE FORNECER UMA 
FRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 100%, 
MÁSCARA EM PVC, DESCARTÁVEL, 
POSSUI BALÃO RESERVATÓRIO QUE 
SE CONECTA À REDE DE OXIGÊNIO. O 
AR EXPIRADO É DIRECIONADO PARA 
UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL NA 
MÁSCARA, PERMITINDO A 
ADMINISTRAÇÃO DE ALTAS 
CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO 

Foyomed UNDADE 1.400 R$ 
13,49 

R$ 
18.886,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

127 BR0442384 PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TRIPLA 
LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE 
PROCESSO, 20 CM, 100 M, EM 
POLIÉSTER C/FILME DE 
POLIPROPILENO, 
(PAPEL)70G/M²,(FILME)54 G/M2 

Harbo ROLO 
100,00 M 

400 R$ 
67,80 

R$ 
27.120,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

129 BR0364040 PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO - FLEXÍVEL, 
PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, 
ANTIALÉRGICO, IDENTIFICAÇÃO DE 
PACIENTES, LACRE INVIOLÁVEL, 
DESCARTÁVEL, ADULTO 

Wiltex UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,27 R$ 
2.700,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

130 BR0364041 PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO -  
FLEXÍVEL, PLÁSTICO MACIO E 
RESISTENTE, ANTIALÉRGICO, 
IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, 
LACRE INVIOLÁVEL, DESCARTÁVEL, 
PEDIÁTRICA 

Wiltex UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,24 R$ 
2.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

135 BR0435910 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 18, 
LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR 
PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDAD
E 

2.400 R$ 0,94 R$ 
2.256,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

136 BR0435911 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 20, 
LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR 
PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDAD
E 

4.000 R$ 0,72 R$ 
2.880,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

140 BR0273502 TAMPA OCLUSORA LUER MACHO - DE 
PROTEÇÃO LUER LOCK, ADAPTADO 
AOS CONECTORES LUER LOCK COM 
FINALIDADE DE VEDAÇÃO. 
ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE 
ETILENO, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

30.000 R$ 0,11 R$ 
3.300,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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142 BR0435978 SONDA URETRAL Nº6 FR - ESTÉRIL,  
EM PVC, MALEÁVEL, TRASNPARENTE, 
ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, C/ 
ORIFÍCIL DISTAL, CONECTOR PADRÃO 
C/ TAMPA, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL 
GRAU CIRURGICO OU FILME 
TERMOPLASTICO C/ TODAS AS 
INFORMAÇÕES. 

Medsonda UNIDAD
E 

30.000 R$ 0,41 R$ 
12.300,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

143 BR0435971 SONDA URETRAL Nº8 FR -  ESTÉRIL,  
EM PVC, MALEÁVEL, TRASNPARENTE, 
ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, C/ 
ORIFÍCIL DISTAL, CONECTOR PADRÃO 
C/ TAMPA, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL 
GRAU CIRURGICO OU FILME 
TERMOPLASTICO C/ TODAS AS 
INFORMAÇÕES. 

Medsonda UNIDAD
E 

30.000 R$ 0,37 R$ 
11.100,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

144 BR0435801 TERMÔMETRO CLÍNICO - 
AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, 
TIPO :USO AXILAR E ORAL, 
COMPONENTES:C/ ALARMES, 
MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, 
EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Technolin
e 

UNIDAD
E 

2.000 R$ 
12,80 

R$ 
25.600,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

145 BR0435804 TERMÔMETRO CLÍNICO - 
AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, 
TIPO :USO AURICULAR E DE TESTA, 
COMPONENTES:C/ ALARMES, 
MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 30 
MEDIÇÕES, EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Technolin
e 

Unidade 60 R$ 
119,00 

R$ 
7.140,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

146 BR0395885 TRICLOSANA -10 MG/ML, SABONETE 
LÍQUIDO 

Cosmoder
na 

FRASCO 
1000ml 

1.000 R$ 
11,40 

R$ 
11.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

147 BR0260079 TUBO HOSPITALAR -  SILICONE, 
CIRCULAR, LISO, 6 MM, Nº 204, 
TRANSPARENTE, 12 MM, 

Comper METRO 500 R$ 8,80 R$ 
4.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

148 BR0319490 TUBO ENDOTRAQUEAL POLIVINIL Nº 3-  
MARCADOR DISTÂNCIA EM CM E DE 
CORDAS VOCAIS, ORAL SEM BALÃO, 
MARCADOR RADIOPACO, DIÂMETRO 
INTERNO UNIFORME C/OLHO 
MURPHY, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

Well Lead UNIDAD
E 

250 R$ 2,98 R$ 745,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

149 BR0451197 TUBO ENDOTRAQUEAL - PVC 
SILICONIZADO ATÓXICO, Nº 3,5, 
MARCADOR RADIOPACO, S/ BALÃO, 
TRANSPARENTE, ORIFÍCIO LATERAL 
DE MURPHY, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 2,99 R$ 747,50   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

150 BR0451245 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:2,0, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E 
ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 
1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 2,57 R$ 642,50   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

151 BR0451211 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:2,5, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNIC0 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 4,50 R$ 
1.125,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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152 BR0451230 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:3,0, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E 
ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 
1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 3,70 R$ 925,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

153 BR0451236 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:3,5, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E 
ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 
1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 3,70 R$ 925,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

154 BR0451210 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:4,5, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNIC0 

Solidor UNIDAD
E 

250 R$ 3,70 R$ 925,00   1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

155 BR0451235 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:5,0, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E 
ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 
1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE 

Solidor UNIDAD
E 

400 R$ 3,62 R$ 
1.448,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

156 BR0277614 TUBO ENDOTRAQUEAL -  EM PVC 
ATÓXICO, Nº 6 C/ CUFF - 
OROTRAQUEAL/ NASOTRAQUEAL, 
CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, 
BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, MARCADOR RADIOPACO, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Solidor UNIDAD
E 

400 R$ 3,70 R$ 
1.480,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

157 BR0451325 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC SILICONIZADO, 
MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:6,5, 
TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL 
ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 

Solidor UNIDAD
E 

500 R$ 3,89 R$ 
1.945,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

158 BR0451255 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:7,0, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E 
ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 
1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO 

Solidor UNIDAD
E 

500 R$ 3,60 R$ 
1.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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159 BR0451212 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO 

Solidor UNIDAD
E 

500 R$ 3,60 R$ 
1.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

160 BR0451227 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:8,0, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO 

Solidor UNIDAD
E 

500 R$ 3,60 R$ 
1.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

161 BR0451218 TUBO ENDOTRAQUEAL - 
MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA 
MAGILL, CALIBRE:8,5, TIPO PONTA:C/ 
PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, 
COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 
2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO 

Solidor UNIDAD
E 

500 R$ 3,60 R$ 
1.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

162 BR0284250 TUBO ENDOTRAQUEAL -  EM PVC 
ATÓXICO, Nº 9 C/ CUFF - 
OROTRAQUEAL/ NASOTRAQUEAL, 
CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, 
BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, MARCADOR RADIOPACO, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Solidor UNIDAD
E 

400 R$ 3,60 R$ 
1.440,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

163 BR0428630 GORRO HOSPITALAR - NÃO TECIDO 
SMS 100% POLIPROPILENO, SEM COR, 
CERCA DE 60 G/M2, ÚNICO, 
DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, 
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. 
PACOTE COM 100 UNIDADES 

Farmatex PACOTE 
C/100 
UNID 

5.500 R$ 
10,90 

R$ 
59.950,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

164 BR0348807 ABAIXADOR    LÍNGUA,    (ESPÁTULA    
DE    MADEIRA),    DESCARTÁVEL,    
FORMATO CONVENCIONAL    LISO,    
SUPERFÍCIE    E    BORDAS    
PERFEITAMENTE    ACABADAS, 
ESPESSURA E LARGURA UNIFORME 
EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO 
MÍNIMO, 13.5 CM DE COMPRIMENTO; 
MINIMO DE 1,40 CM DE LARGURA; 
MINÍMO 0,5 MM DE ESPESSURA. 
PACOTE COM 100 UNIDADES 

Theoto PACOTE 
100,00 

UN 

2.000 R$ 3,29 R$ 
6.580,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

167 BR0321792 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 
15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 18 
UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Ortom ROLO 170.000 R$ 0,32 R$ 
54.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

168 BR0444371 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 
20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 
UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Ortom ROLO 
1,80M 

145.000 R$ 0,32 R$ 
46.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

169 BR0444375 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 
30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 
FIOS/CM², ROLO COM 1,80M, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Ortom UND. 36.000 R$ 0,32 R$ 
11.520,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

170 BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%. 
LÍQUIDO 

Petribu LITRO 21.000 R$ 4,20 R$ 
88.200,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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172 BR0441585 COMPRESSA HOSPITALAR, 
TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :100% 
ALGODÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 45 
X 50 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS :C/ FIO RADIOPACO, 
ACESSÓRIOS:C/ CORDÃO 
IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE:USO 
ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Biotextil UNIDAD
E 

102.000 R$ 
15,80 

R$ 
1.611.600,

00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

173 BR0404939 CAMPO OPERATÓRIO  ESTÉRIL,  28  
CM  X  25  CM,  BRANCA,  4  CAMADAS,  
CANTOS ARREDONDADOS,   
CADARÇO   DUPLO   -   COMPRESSA   
CIRÚRGICA   PRÉ-LAVADA, 
CONFECCIONADA    COM    100%    
ALGODÃO,    QUATRO    CAMADAS,    
COM    FIO RADIOPACO.   TECIDO   
FECHADO   NAS   EXTREMIDADES   
COM   COSTURA   PARA REFORÇAR O 
MESMO E EVITAR DESFIAMENTO. 
POSSUI CADARÇO DUPLO EM UMA 
DAS  EXTREMIDADES  FORMANDO  
UMA  ALÇA  DE  SEGURANÇA.  
EMBALAGEM  EM ENVELOPE  GRAU  
CIRÚRGICO  ESTÉRIL.  EMBALAGEM  
CONTENDO  5  UNIDADES. CLASSE DE 
RISCO II. 

América UNIDAD
E 

55.000 R$ 3,70 R$ 
203.500,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

174 BR0250742 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL, 
PVC, 16 G, 35,50 CM, TRANSPARENTE, 
ESTÉRIL, RADIOPACO, AGULHA DE 
AÇO DE 5,10 CM 

Biomedica
l 

UNIDAD
E 

2.000 R$ 6,30 R$ 
12.600,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

175 BR0395230 CATETER OXIGENOTERAPIA TIPO 
ÓCULOS, PVC FLEXÍVEL GRAU 
MÉDICO, PRONGA SILICONE 
CONTORNO ARREDONDADO, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, A 
PROVA DE  DEFORMAÇÃO  E  
TORÇÃO,  2,10M,  CONECTOR  
UNIVERSAL  EM  EMBALAGEM, 
INDIVIDUAL. CLASSE DE RISCO II. 

Medsonda UNIDAD
E 

25.000 R$ 0,58 R$ 
14.500,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

176 BR0437181 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX,14 GAU, CERCA 25 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

6.000 R$ 1,19 R$ 
7.140,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

177 BR0437182 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX, 16GAU, CERCA 25 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

10.000 R$ 1,20 R$ 
12.000,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

178 BR0437177 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX, 18GAU X 1 1/2, CERCA 45 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

18.000 R$ 1,44 R$ 
25.920,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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179 BR0437178 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX, 20GAU, CERCA 30 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

110.000 R$ 1,39 R$ 
152.900,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

180 BR0437179 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX, 22GAU, CERCA 25 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

130.000 R$ 1,29 R$ 
167.700,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

181 BR0437186 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO 
RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO 
INOX,24GAU, CERCA 20 MM, 
CONECTOR PADRÃO, CÂMARA 
REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

130.000 R$ 1,20 R$ 
156.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

183 BR0419373 COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA 
FECHADO, CERCA DE 2000 ML, 
GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, 
VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP 
CORTA FLUXO, FILTRO 
HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, 
CONECTOR UNIVERSAL, ALÇA DE 
SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA 
AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL 

Wiltex UNIDAD
E 

13.000 R$ 2,99 R$ 
38.870,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

185 BR0363482 COLETOR MATERIAL PÉRFURO-
CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS 
RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO 
INTERNO EM POLIETILENO ALTA 
DENSIDADE, DESCARTÁVEL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

10.000 R$ 4,30 R$ 
43.000,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

186 BR0363485 COLETOR MATERIAL PÉRFURO-
CORTANTE, PAPELÃO, 20 L, ALÇAS 
RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO 
INTERNO EM POLIETILENO ALTA 
DENSIDADE, DESCARTÁVEL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

7.000 R$ 4,99 R$ 
34.930,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

187 BR0363484 COLETOR MATERIAL PÉRFURO-
CORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS 
RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO 
INTERNO EM POLIETILENO ALTA 
DENSIDADE, DESCARTÁVEL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

5.000 R$ 3,49 R$ 
17.450,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

188 BR0238918 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO 
MASCARA E TUBO EXTENSOR 
ADULTO 150CM MASCARA COM 
AJUSTE ANATOMICO E ATOXICA 
TRANSPARENTE 

Foyomed UNIDAD
E 

2.500 R$ 5,89 R$ 
14.725,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

189 BR0238919 CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO 
MASCARA E TUBO EXTENSOR 
INFANTIL 150CM MASCARA COM 
AJUSTE ANATOMICO E ATOXICA 
TRANSPARENTE 

Foyomed UNIDAD
E 

2.500 R$ 6,19 R$ 
15.475,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

190 BR0328077 DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE 
DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE 

Cosmoder
na 

GALÃO 
5000,00 

ML 

400 R$ 
26,90 

R$ 
10.760,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

191 BR0328078 DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE 
DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E 
CARBOIDRASE 

Cosmoder
na 

FRASCO 
1000,00 

ML 

180 R$ 
17,16 

R$ 
3.088,80 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

192 BR0461243 ELETRODO APLICAÇÃO PRA 
MONITORAÇÃO CARDIACA ECG 
MODELO DE SUPERFICIE TIPO 
ADESIVO SENSOR PRATA CLORADA 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

45.000 R$ 0,25 R$ 
11.250,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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193 BR0385209 EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTAL, 
MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, 
REGULADOR DE FLUXO, C/INJETOR 
LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, 
LUER C/ TAMPA, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Descarpa
ck 

UNIDAD
E 

180.000 R$ 1,05 R$ 
189.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

194 BR0386131 EQUIPO, P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC 
CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA 
FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA 
PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, 
CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO 
C/ TAMPA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

Biobase UNIDAD
E 

24.000 R$ 1,04 R$ 
24.960,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

197 BR0405563 ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, 
MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA 
ESCOVA CÔNICA, 
DESCARTÁVEL,ATÓXICA,ESTÉRIL,EMB
ALAGEM INDIVIDUAL, COM ESPÁTULA 
DE AYRES 

Kolplast UNIDAD
E 

10.000 R$ 0,55 R$ 
5.500,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

198 BR0437863 ESPARADRAPO, TECIDO 
IMPERMEÁVEL, 45 MM, 100 MM, 
IMPERMEÁVEL,MASSA ADESIVA DE 
ZINCO, BRANCA 

Procitex ROLO 
4,50M 

45.000 R$ 6,21 R$ 
279.450,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

199 BR0281108 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO 
COM AGULHA 5 CM, COMPR. MÍNIMO 
70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4 CM, 
ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

5.000 R$ 
43,80 

R$ 
219.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

200 BR0281077 FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT 
CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO:4-
0, COMPRIMENTO:COMPR. MÍNIMO 70 
CM, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:1,50 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

9.600 R$ 3,89 R$ 
37.344,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

201 BR0281318 FIO DE SUTURA, NYLON 
MONOFILAMENTO, 2-0, PRETO, 45 CM, 
COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO 
CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

8.000 R$ 1,34 R$ 
10.720,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

202 BR0335797 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON 
MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, 
COR:INCOLOR, COMPRIMENTO:70 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 
AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:2,0 CM, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

10.000 R$ 1,34 R$ 
13.400,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

203 BR0336311 FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 3-0, 
VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 5/8 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

2400 R$ 5,94 R$ 
14.256,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

204 BR0282660 FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 4-0, 
VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 1,50 CM, 
ESTÉRIL 

Shalon UNIDAD
E 

1800 R$ 5,02 R$ 
9.036,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

205 BR0437866 FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, 
DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO 
ACRÍLICO, CERCA DE 10 MM, 
HIPOALERGÊNICO, COM COR 

Politape ROLO 
DE 4,5 

32.000 R$ 4,61 R$ 
147.520,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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214 BR0439622 SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA 
C/ CAPACIDADE P/ 50 UI,  (ESCALA DE 
1 EM 1 UNIDADES), AGULHA FIXA 
(INTEGRADA) DE 6,0 MM DE 
COMPRIMENTO POR 0,25 MM DE 
DIÂMETRO (31G) sem espaço morto e 
com capacidade para até 50 unidades de 
insulina. Esterilizado a óxido de etileno. 
Apresentar registro no MS, CBPF emitido 
pela ANVISA e certificado de 
conformidade com INMETRO,com 
especificaçao de marca e modelo do 
produto nos termos da RDC 3/2011- 
ANVISA para seringas. 

SR UNIDAD
E 

900.000 R$ 0,21 R$ 
189.000,0

0 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

215 BR0405499 SERINGA, POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL 
SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO 
C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO 
LEGÍVEL E PERMANENTE, 
GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, 
NUMERADA, C/ AGULHA 20 X 0,55 MM, 
BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 
PLÁSTICO, DESCARTÁVEL  

SR UNIDAD
E 

95.000 R$ 0,30 R$ 
28.500,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

216 BR0439624 SERINGA, POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, 
GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, 
NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, 
BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 
PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

SR UNIDAD
E 

150.000 R$ 0,22 R$ 
33.000,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

217 BR0438114 SERINGA, POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, 10 ML, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, 
GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, 
NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, 
BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 
PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

SR UNIDAD
E 

180.000 R$ 0,27 R$ 
48.600,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

218 BR0439627 SERINGA, POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, 20 ML, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 
IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, 
GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML, 
NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, 
BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 
PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

SR UNIDAD
E 

140.000 R$ 0,54 R$ 
75.600,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

220 BR0439668 SERINGA POLIPROPILENO 
CAPACIDADE 3ML TIPO BICO CENTRAL 
LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO 
COM AGULHA 23GX1" 

SR UNIDAD
E 

140.000 R$ 0,22 R$ 
30.800,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

228 BR0436004 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 22 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO 
CERCA 30 ML, PONTA DISTAL 
CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS 
LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Well Lead UNIDAD
E 

2000 R$ 2,99 R$ 
5.980,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

234 BR0435005 TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, 
PVDF - FLUORETO DE 
POLIVINILIDENO, NÃO ABSORVÍVEL, 
CERCA DE 15 X 20 CM, ESTÉRIL, USO 
ÚNICO 

Marlex UNIDAD
E 

40 R$ 
1.307,96 

R$ 
52.318,40 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 
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237 BR0428616 TOUCA, DESCARTÁVEL, 
POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO 
ÚNICO C/ ELÁSTICO NUCA, 
DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, 
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, 
BRANCO - FABRICADA  EM  NÃO  
TECIDO,  100%  POLIPROPILENO  
SANFONADA,ELÁSTICO  NA VOLTA 
TODA, COM VENTILAÇÃO E FIXAÇÃO 
ADEQUADA À CABEÇA SEM APERTAR, 
LEVE  E  RESISTENTE,  
HIPOALERGÊNICA,  ATÓXICO,  NÃO  
ESTÉRIL,  INODORO,  COM PROTEÇÃO 
TOTAL DOS CABELOS. 

Farmatex PACOTE 
COM 
100 

UNIDAD
ES 

7.000 R$ 
11,90 

R$ 
83.300,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

238 BR0428480 TUBO HOSPITALAR, SILICONE, 
CIRCULAR, LISO, Nº 202, DIÂMETRO 
EXTERNO CERCA DE 10 MM, 
DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 5 MM 

Perfimed METRO 8.000 R$ 7,11 R$ 
56.880,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

239 BR0298141 TUBO ASPIRAÇÃO, SILICONE 
TRANSPARENTE, ESTÉRIL, 2 M, 
EXTENSOR COM CONECTOR 

Perfimed UNIDAD
E 

15.000 R$ 1,93 R$ 
28.950,00 

  1 - 
D.ARAÚJO 

COMERCIAL 
EIRELI 

VALOR TOTAL: R$ 6.025.862,70 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM 

MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.779.833/0001-56, com sede na Av. Agamenon 

Magalhães, 3158, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.010-040, Telefone: (81) 3216-6161, e-mail: 

medical@medical-pe.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Mario José da Silva, portador da 

cédula de identidade nº 1.321.860 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 174.227.604-00, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  
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4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 
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6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 
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documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: MEDICAL MERCANTIL 

DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

ITEM CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

4 BR0348040 ÁCIDO PERACÉTICO - MÍNIMO DE 0,2%, 
SOLUÇÃO AQUOSA .  ESTERILIZANTE / 
DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, 
LÍQUIDO, COM PRINCÍPIO ATIVO DE 
ÁCIDO PERACÉTICO A 0,20% (MÍN), 
PRONTO PARA USO, ESTABILIZADO  E 
COM FORMULAÇÃO INIBIDORA DE 
CORROSÃO. EMBALAGEM DE 5 LITROS. 

RioQuímica LITRO 900 R$ 37,90 R$ 
34.110,00 

113 BR0269883 GLUTARALDEÍDO - SOLUÇÃO A 2%, COM 
PÓ ATIVADOR PARA 14 DIAS 

RioQuímica GALÃO 
5000ml 

80 R$ 55,20 R$ 
4.416,00 

207 BR0269883 GLUTARALDEÍDO, SOLUÇÃO A 2%, COM 
PÓ ATIVADOR PARA 14 DIAS 

RioQuímica GALÃO 
5000ml 

100 R$ 55,20 R$ 
5.520,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 44.046,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.596.736/0001-44, com sede na Rua 

Augusto Lima, 390, Aldeia, Camaragibe/PE, CEP. 54.792-340, Telefone: (81) 2138-8800, e-mail: 

licitacao1@ultramega.com.br / licitacao2@ultramega.com.br, representada por seu procurador, o Sr. 

Robério Torga de Oliveira Silva, portador da cédula de identidade nº 2.187.395 SSP/PE e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 363.333.524-20, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
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aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 14 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
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Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 
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as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
ITE
M 

CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO MARCA UNIDAD
E 

QUANT
. 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

17 BR0450050 ANEL  CIRCUNCISÃO -  TRANSPARENTE,   
MÉDICO-HOSPITALAR,   1,50   CM, CIRURGIA 
FIMOSE, ATÓXICO/ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. 
CLASSE DE RISCO II. 

Plastic 
Anel 

UNIDADE 800 R$ 11,03 R$ 
8.824,00 

18 BR0240388 ANEL   CIRCUNCISÃO -  TRANSPARENTE,   
MÉDICO-HOSPITALAR,   1,70   CM, CIRURGIA 
FIMOSE, ATÓXICO/ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. 
CLASSE DE RISCO II. 

Plastic 
Anel 

UNIDADE 800 R$ 11,03 R$ 
8.824,00 

22 BR0444613 ATADURA GESSADA - TELA TIPO GIRO 
INGLÊS, 100% ALGODÃO, 15 CM, 200 CM, 
IMPREGNADA C/GESSO COLOIDAL, 
SECAGEM ULTRA RÁPIDA 

Polar Fix ROLO  
3.000M 

8.000 R$ 1,67 R$ 
13.360,0

0 

26 BR 0296503 BISTURI DESCARTÁVEL -POLIPROPILENO, 
AÇO INOXIDÁVEL, 23 MM, MANUAL, ESTÉRIL, 
LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR 

Sterilance UNIDADE 30.000 R$ 0,23 R$ 
6.900,00 

28 BR0422824 CÂNULA OROFARÍNGEA -POLÍMERO, Nº 0, 
GUEDEL C/CONECTOR EXTREMIDADE 
PROXIMAL E ORIFÍCIO, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Protec UNIDADE 200 R$ 2,96 R$ 
592,00 

29 BR0316020 CÂNULA OROFARÍNGEA - POLIMERO 
FLEXÍVEL, Nº 1, GUEDEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRI 

Protec UNIDADE 200 R$ 3,02 R$ 
604,00 

30 BR0427150 CÂNULA OROFARÍNGEA - POLIMERO 
FLEXÍVEL, Nº 2, GUEDEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Foyomed UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 
360,00 

31 BR0316022 CÂNULA OROFARÍNGEA - POLIMERO 
FLEXÍVEL, Nº 3, GUEDEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Foyomed UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 
360,00 

32 BR0381790 CÂNULA OROFARÍNGEA - POLÍMERO 
FLEXÍVEL, Nº 4, GUEDEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Foyomed UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 
360,00 

54 BR0278479 CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX - FRASCO 
PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA 
C/3VIAS, CONECTOR DRENO-TUBO 2000 ML, 
GRADUADO DE 100 EM 100 ML, TUBO 
EXTENSOR PVC C/ PINÇA CLAMP, SISTEMA 
FIXAÇÃO LEITO C/ BASE P/ POSIÇÃO 
VERTICAL, DRENO TÓRAX 32, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL 

Medical 
Brasil 

UNIDADE 200 R$ 22,31 R$ 
4.462,00 

66 BR0453693 ESPÁTULA USO MÉDICO - MADEIRA, 18 CM, 
AYRES 

Theoto PACOTE 
100 UN 

2.000 R$ 4,83 R$ 
9.660,00 

68 BR0275473 ESPÉCULO - POLIETILENO, VAGINAL, 
PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM 
LUBRIFICAÇÃO 

Vagispec UNIDADE 30.000 R$ 0,70 R$ 
21.000,0

0 

69 BR0438998 ESPÉCULO - POLIESTIRENO CRISTAL, 
VAGINAL, MÉDIO, SEM LUBRIFICAÇÃO, NÃO 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

Vagispec UNIDADE 45.000 R$ 0,66 R$ 
29.700,0

0 

75 BR0281052 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0, C/ 
AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 3.600 R$ 2,78 R$ 
10.008,0

0 

77 BR0281044 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0  C/ 
AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 3/8 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL 

Technofio UNIDADE 2.000 R$ 2,74 R$ 
5.480,00 

80 BR0281045 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 - C/ 
AGULHA, MÍNIMO 70 CM, 3/8 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 1.200 R$ 2,85 R$ 
3.420,00 

82 BR0281105 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM 
AGULHA, 2-0 - COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 2.400 R$ 2,57 R$ 
6.168,00 

83 BR0281057 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM 
AGULHA 3-0, COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 

Shalon UNIDADE 2.000 R$ 3,00 R$ 
6.000,00 
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CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5CM, ESTÉRIL 

84 BR0281079 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM 
AGULHA, 3-0 -  COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 2.000 R$ 3,10 R$ 
6.200,00 

85 BR0281095 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM 
AGULHA 4-0 - COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 2.000 R$ 3,00 R$ 
6.000,00 

86 BR0281323 FIO DE SUTURA - MATERIAL:NYLON 
MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETO,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 
AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO 
CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:4,0 CM,  

Technofio UNIDADE 6.000 R$ 0,99 R$ 
5.940,00 

89 BR0281325 FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 4-
0 - PRETA, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 
CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 3.600 R$ 1,15 R$ 
4.140,00 

90 BR0281320 FIO DE SUTURA NYLON 5-0 -  C/ AGULHA, 
PRETO, 45 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 
CM, ESTÉRIL 

Technofio UNIDADE 2.400 R$ 0,99 R$ 
2.376,00 

91 BR0284521 FIO DE SUTURA ALGODÃO 0, S/ AGULHA, 
PRETA 15 MM X 45 CM ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 1.800 R$ 1,18 R$ 
2.124,00 

92 BR0278835 FIO DE SUTURA ALGODÃO 0 - C/ AGULHA, 1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 1.800 R$ 1,58 R$ 
2.844,00 

94 BR0281623 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 0 - C/ 
AGULHA, AZUL, 75 CM, 1/2 CÍRCULO 
CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 1.800 R$ 1,93 R$ 
3.474,00 

95 BR0281640 FIO DE SUTURA - MATERIAL:POLIPROPILENO 
MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:AZUL, 
COMPRIMENTO:75 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:2,5 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 2.000 R$ 1,88 R$ 
3.760,00 

98 BR0282652 FIO DE SUTURA - MATERIAL:POLIGLACTINA, 
TIPO FIO:1-0, COR:VIOLETA, 
COMPRIMENTO:70 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 
CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 
AGULHA:4,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Shalon UNIDADE 2.400 R$ 4,91 R$ 
11.784,0

0 

104 BR0360501 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - 
ANATÔMICO, GRANDE, ACIMA DE 90 KG, 
FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, 
FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, 
ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO 
MOLHADO 

Mastercare UNIDADE 15.000 R$ 0,89 R$ 
13.350,0

0 

105 BR0425355 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - 
ANATÔMICO, GRANDE, ATÉ 15 KG, FLOCOS 
DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA 
AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS, NOTURNO 

Treloso 
Baby 

UNIDADE 10.000 R$ 0,50 R$ 
5.000,00 

107 BR0358131 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - 
ANATÔMICO, MÉDIO, DE 40 A 70 KG, FLOCOS 
DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA 
AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO 
DESFAÇA QUANDO MOLHADO 

Mastercare UNIDADE 10.000 R$ 0,89 R$ 
8.900,00 

108 BR0427338 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - 
ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 40 KG, FLOCOS 
DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA 
AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO 
DESFAÇA QUANDO MOLHADO 

Mastercare UNIDADE 10.000 R$ 0,86 R$ 
8.600,00 

109 BR0425353 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - 
ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 5 KG, FLOCOS 
DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA 
AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTÁVEIS, NOTURNO 

Treloso 
Baby 

UNIDADE 10.000 R$ 0,35 R$ 
3.500,00 

110 BR0281424 FRASCO UMIDIFICADOR - POLIPROPILENO 
C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, 
CORES IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), 

Protec Unidade 200 R$ 12,16 R$ 
2.432,00 
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OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE 
INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, 
CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO 
P/MANGUEIRA C/MÁSCARA 

117 BR0398706 IODOPOVIDONA - (PVPI), A 10% ( TEOR DE 
IODO 1% ), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA 

Farmax FRASCO 
1000,00m

l 

600 R$ 12,53 R$ 
7.518,00 

121 BR0319688 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA -  ALGODÃO, 
10 CM, 15 M 

MSÓ ROLO 
15,00 M 

600 R$ 6,79 R$ 
4.074,00 

125 BR0454554 MÁSCARA   RESPIRATÓRIA -  PVC,   
DESCARTÁVEL,   ADULTO,   TIPO  VENTURI,   
COM DILUIDOR  DE  AR  DE  ARRASTO FIXO,  
TUBO PVC  CRISTAL,  CONEXÃO  UNIVERSAL  
- COMPOSTO  POR  MÁSCARA  ADULTO  
TRANSPARENTE,  FLEXÍVEL,  ATÓXICA  COM 
ELÁSTICO  PARA   AJUSTE   FACIAL   E   
ORIFÍCIOS   LATERAIS;   TRAQUÉIA;   
DILUIDOR COLORIDO  PARA  DIFERENTES  
CONCENTRAÇÕES  DE  %  DE  FIO2,  COM  
ENTRADA PARA  AR  COMPRIMIDO,  
PROLONGAMENTO  DE  OXIGÊNIO.  LIVRE  
DE  LATEX.  (KIT VENTURI). CLASSE DE 
RISCO II. 

Foyomed UNIDADE 400 R$ 6,83 R$ 
2.732,00 

126 BR0454555 MÁSCARA  RESPIRATÓRIA -  PVC,  
DESCARTÁVEL,  PEDIÁTRICO,  TIPO 
VENTURI,  COM DILUIDOR  DE  AR  DE  
ARRASTO FIXO,  TUBO PVC  CRISTAL,  
CONEXÃO  UNIVERSAL - COMPOSTO POR 
MÁSCARA PEDIÁTRICO TRANSPARENTE, 
FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO  PARA   
AJUSTE   FACIAL   E   ORIFÍCIOS   LATERAIS;   
TRAQUÉIA;   DILUIDOR COLORIDO  PARA  
DIFERENTES  CONCENTRAÇÕES  DE  %  DE  
FIO2,  COM  ENTRADA PARA  AR  
COMPRIMIDO,  PROLONGAMENTO  DE  
OXIGÊNIO.  LIVRE  DE  LATEX.  (KIT 
VENTURI). CLASSE DE RISCO II.) 

Foyomed UNIDADE 400 R$ 5,24 R$ 
2.096,00 

128 BR0330952 PRESERVATIVO MASCULINO - LÁTEX 
NATURAL, 160 MM, 52 MM, ESPESSURA MÍN. 
0,03MM, S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, 
TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE 

Madeitex UNIDADE 20.000 R$ 0,25 R$ 
5.000,00 

131 BR0435906 SONDA NASOGÁSTRICA - PVC FLEXÍVEL, 
LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA 
EXTREMIDADE DISTAL, Nº 10, 
ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL (MS) 

Medsonda UNIDADE 2.000 R$ 0,72 R$ 
1.440,00 

132 BR0043590
7 

SONDA NASOGÁSTRICA - PVC, LEVINE 
LONGA, C/ORIFICIO LATERAL,CONECTOR 
C/TAMPA PRESA AO TUBO, Nº12, 
ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E 
DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL (MS) 

Medsonda UNIDADE 1.800 R$ 0,68 R$ 
1.224,00 

133 BR0435908 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 14, LONGA, 
CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 1.800 R$ 0,67 R$ 
1.206,00 

134 BR0435909 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 16, LONGA, 
CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 1.800 R$ 0,72 R$ 
1.296,00 

137 BR0438396 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 10, CURTA, 
CERCA 50 CM, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 2.200 R$ 0,54 R$ 
1.188,00 
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138 BR0435904 SONDA TRATO DIGESTIVO - ORO OU 
NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 8, CURTA, 
CERCA 50 CM, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 2.200 R$ 0,45 R$ 
990,00 

139 BR0438397 SONDA TRATO DIGESTIVO - APLICAÇÃO:ORO 
OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, 
MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 12, 
TAMANHO:CURTA, COMPRIMENTO:CERCA 50 
CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

Medsonda UNIDADE 2.200 R$ 0,55 R$ 
1.210,00 

141 BR0439069 SONDA URETRAL Nº4  FR - ESTÉRIL,  EM 
PVC, MALEÁVEL, TRASNPARENTE, 
ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, C/ ORIFÍCIL 
DISTAL, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, 
PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM 
PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME 
TERMOPLASTICO C/ TODAS AS 
INFORMAÇÕES. 

Medsonda UNIDADE 15.000 R$ 0,38 R$ 
5.700,00 

165 BR0407961 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, 
ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE 
IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL 

Nevoa ROLO 
500,00 G 

10.000 R$ 7,70 R$ 
77.000,0

0 

166 BR0321790 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 
180 CM, EM REPOUSO, 18 UN/CM², 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Anapolis UNIDADE 160.000 R$ 0,33 R$ 
52.800,0

0 

171 BR0269943 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70¿GL), 
GEL 

Jalles LITRO 6.000 R$ 3,95 R$ 
23.700,0

0 

182 BR0269876 CLOREXIDINA  DIGLUCONATO,  2%,  
DEGERMANTE  COM  TENSOATIVOS,  
INDICADA COMO   ANTISSÉPTICO   TÓPICO,   
ANTISSEPSIA   DA   PELE   NO   PRÉ-
OPERATÓRIO. EMBALAGEM CONTENDO 
1000ML. SUJEITO A NOTIFICAÇÃO 
SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006 ANVISA. 

RioQuímic
a 

FRASCO 
1000,00 

ML 

10.000 R$ 9,50 R$ 
95.000,0

0 

196 BR0286037 ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, 
MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA 
ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18CM E 
CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, 
DESCARTÁVEL,ATÓXICA,ESTÉRIL,EMBALAGE
M INDIVIDUAL 

Kolplast UNIDADE 10.000 R$ 0,27 R$ 
2.700,00 

208 BR0352012 LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0.70 M, 50 M, 
ROLO 

Diamante UNIDADE 14.000 R$ 5,81 R$ 
81.340,0

0 

209 BR0362345 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE 
POLIPROPILENO, LENTE EM ACRÍLICO 
TRANSPARENTE, INCOLOR, ANTI-
EMBAÇANTE, AJUSTE E REGULAGEM 
LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO, TAMANHO 
ÚNICO 

Dystray UNIDADE 1.000 R$ 2,76 R$ 
2.760,00 

210 BR0442385 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, 
MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 
COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, GRAMATURA / 
ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, 
APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES 
ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, 
TAMANHO:CERCA DE 10 CM, 
COMPONENTES:C/ INDICADOR Q 

Esteril 
Care 

ROLO 
100,00M 

400 R$ 38,97 R$ 
15.588,0

0 
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211 BR0446031 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, 
MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 
COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, GRAMATURA / 
ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, 
APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES 
ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, 
TAMANHO:CERCA DE 25 CM, 
COMPONENTES:C/ INDICADOR Q 

Esteril 
Care 

ROLO 
100,00M 

450 R$ 97,13 R$ 
43.708,5

0 

212 BR0442386 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, 
MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 
COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO 
MULTILAMINADO, GRAMATURA / 
ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, 
APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES 
ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, 
TAMANHO:CERCA DE 30 CM, 
COMPONENTES:C/ INDICADOR Q 

Esteril 
Care 

ROLO 
100,00 M 

450 R$ 106,94 R$ 
48.123,0

0 

219 BR0443469 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE 
(PLÁSTICO), 1 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO 
COM PONTEIRA DE BORRACHA 
SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E 
PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Descarpac
k 

UNIDADE 140.000 R$ 0,16 R$ 
22.400,0

0 

221 BR0455596 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 
20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO 
COM PONTEIRA DE BORRACHA 
SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E 
PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL 

Descarpac
k 

UNIDADE 70.000 R$ 0,43 R$ 
30.100,0

0 

222 BR0439632 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE 
(PLÁSTICO), 60 ML, BICO LATERAL LUER 
SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE 
BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO 
FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

Descarpac
k 

UNIDADE 5.000 R$ 1,52 R$ 
7.600,00 

223 BR0436009 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 12 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 
ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Well Lead UNIDADE 800 R$ 2,81 R$ 
2.248,00 

224 BR0436002 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 14 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 
ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Cirufoley UNIDADE 800 R$ 2,58 R$ 
2.064,00 

225 BR0436007 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 16 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 
ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Well Lead UNIDADE 3000 R$ 2,57 R$ 
7.710,00 

226 BR0436003 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 18 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 
ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Cirufoley UNIDADE 3500 R$ 3,05 R$ 
10.675,0

0 

227 BR0436010 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, 
BORRACHA, 20 FRENCH, 2 VIAS, 
CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 
ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ 
ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Well Lead UNIDADE 3500 R$ 2,84 R$ 
9.940,00 

230 BR0436042 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, PVC, 10 
FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, 
CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 100.000 R$ 0,56 R$ 
56.000,0

0 
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231 BR0435986 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, PVC, 12 
FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, 
CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 110.000 R$ 0,54 R$ 
59.400,0

0 

232 BR0435982 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, PVC, 14 
FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, 
CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 8.000 R$ 0,52 R$ 
4.160,00 

233 BR0435985 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, PVC, 16 
FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, 
CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 3.500 R$ 0,48 R$ 
1.680,00 

236 BR0270531 TORNEIRINHA, PLÁSTICO RÍGIDO 
TRANSPARENTE, 3 VIAS, PROTETOR LUER-
LOCK, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Harsoria UNIDADE 70.000 R$ 0,68 R$ 
47.600,0

0 

VALOR TOTAL: R$ 966.476,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MOURA & MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.940.455/0001-20, com sede na Rua Doutor Napoleão 

Laureano, 260, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720-020, Telefone: (81) 3227-4273 / 3031-6125 / 3462-

1929, 3227-4273 / 3031-6125 / 3462-1929, representada por seu representante legal, o Sr. Jones 

Marco de Arruda Moura, portador da cédula de identidade nº 6386995 SSP/PE e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 047.406.664-99, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
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aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  
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4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
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Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 
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as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Fundo Municipal de Saúde 
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COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

ITEM CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

24 BR0276425 BISTURI DESCARTÁVEL - 
PLÁSTICO, AÇO 
INOXIDÁVEL, 11 MM, 
MANUAL, ESTÉRIL, 
LÂMINA AFIADA, POLIDA 
E COM PROTETOR 

Ciruti UNIDADE 24.000 R$ 0,30 R$ 
7.200,00 

213 BR0436858 SAPATILHA 
HOSPITALAR, NÃO 
TECIDO 100% 
POLIPROPILENO, C/ 
ELÁSTICO, C/ COR, 
CERCA DE 40 G/M2, 
ÚNICO, DESCARTÁVEL. 

BioTech UNIDADE 280.000 R$ 0,12 R$ 
33.600,00 

VALOR TOTAL: R$ 40.800,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.674.752/0001-40, com sede na Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, 

CEP 51.030-640, Fone: (81) 3035-9050, E-mail: licitacao@cirurgicamontebello.com.br, representada 

por seu representante legal, o Sr. Jorge Luiz Azevedo Pereira de Oliveira, portadora da cédula de 

identidade nº 4.145.395 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 666.668.724-87, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  
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4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 
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6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 
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documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
ITEM CÓDIGO 

BR (BPS) 
DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

119 BR0445962 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 
ALGODÃO, 6 CM, 15 M 

Ortofen ROLO 
25,00 M 

600 R$ 5,34 R$ 
3.204,00 

184 BR0419399 COLETOR DE URINA, PLÁSTICO, 
SISTEMA ABERTO, CERCA DE 2000 ML, 
GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, NÃO 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

Medsonda UNIDADE 15.000 R$ 0,35 R$ 
5.250,00 

195 BR0270525 ESCOVA DEGERMAÇÃO, COM PVP À 10% 
IODADO À 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE 

Vic 
Pharma 

UNIDADE 28.000 R$ 1,67 R$ 
46.760,00 

206 BR0452355 FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, 
POLIÉSTER, BRANCA, 2,5 X 10 M, C/ 
ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO 

Maxicor ENVELOPE 19.000 R$ 1,80 R$ 
34.200,00 

229 BR0436229 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, 
PVC, 08 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL 
CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS 
LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Medsonda UNIDADE 40.000 R$ 0,50 R$ 
20.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 109.414,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

029/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.774.241/0001-56, com sede na Rua 

Campo Comprido, 86, Imirim/SP, CEP. 02.469-120, Fone: (11) 3617-3199, E-mail: 

adm@medevices.com.br / licitacao@medevices.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Pedro 

Guilherme Cotta, portadora da cédula de identidade nº 9.944.646-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 

o n° 874.000.578-04, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de material médico hospitalar, via registro de preços, para atender as unidades de 

saúde da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, 

Maternidade, Hospitais Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Centro de Referência), através da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 
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aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

029/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens sendo o 

prazo de entrega impreterivelmente de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à 

CONTRATADA, enviada por meio de endereço eletrônico, constando a devida ordem de 

fornecimento e sua respectiva nota de empenho. 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos a partir da entrega provisória.  

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

4.5.  O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 

na Rodovia PE 60, nº 2.520, CEP: 54.518-343, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho de 08h00min 

às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio.  
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4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os itens deverão: 

 

• Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, 

salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste 

caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante.  

• Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

• Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos produtos 

com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

• Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas (quando for o 

caso) todas as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e 

validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo 

com legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

4.9.  O envio de produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto em 

casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

O número do empenho; 

Número da Ordem de Fornecimento; 

Descrição do produto; 

Discriminação dos produtos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste Termo de 

Referência, contendo marca, o nome do fabricante, lote do produto, validade, preço unitário; 

-Estar acompanhada de uma via do empenho; 

 Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos produtos entregues, conforme orientações de 

procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

4.12.  Os itens serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Gerência de Assistência Farmacêutica. 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
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Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 029/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 
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as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

ITEM 
CÓDIGO 
BR (BPS) 

DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

235 BR0302312 

TELA CIRÚRGICA, 
MONOFILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, 20 CM, 15 
CM, TIPO MARLEX, 
ESTÉRIL 

Waltex 
Cirúrgica 

Brasil 
UNIDADE 150 R$ 44,45 R$ 6.667,50 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.596.736/0001-44, com sede na Rua 

Augusto Lima, 390, Aldeia, Camaragibe/PE, CEP. 54.792-340, Telefone: (81) 2138-8800, e-mail: 

licitacao1@ultramega.com.br / licitacao2@ultramega.com.br, representada por seu procurador, o Sr. 

Robério Torga de Oliveira Silva, portador da cédula de identidade nº 2.187.395 SSP/PE e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 363.333.524-20, no certame acima numerado. A sequência da classificação das 

empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITE

M 

CATM

AT 

NOME 

GENÉRICO 

APRESENTAÇÃO/DOS

AGEM 

MARCA UN

D. 

QUAN

T. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 327566 Ácido 

tranexâmico 

Sol. Injetável 50mg/ml - 

Ampola 5ml 

ZYDUS 

NIKKHO 

UN

D. 

5.000 R$ 3,10 R$ 15.500,00 

3 278281 Adenosina Sol. Injetável 3mg/ml - 

Ampla 2ml 

HIPOLABOR UN

D. 

1.800 R$ 7,50 R$ 13.500,00 

5 446263 Ambroxol, 

cloridrato  

Xarope adulto 6mg/ml - 

Frasco 120 ml sem açucar 

FARMACE UN

D. 

5.000 R$ 1,35 R$ 6.750,00 

7 271710 Amiodarona, 

cloridrato 

Sol. Injetável 50mg/ml- 

Ampola 3ml 

HIPOLABOR UN

D. 

2.000 R$ 1,45 R$ 2.900,00 

9 271089 Amoxicilina Cápsula de 500mg PRATI 

DONADUZZI 

UN

D. 

245.00

0 

R$ 0,12 R$ 29.400,00 

14 268949 Azitromicina Pó p/ suspensão oral 

600mg  

PRATI 

DONADUZZI 

UN

D. 

6.000 R$ 5,70 R$ 34.200,00 

16 269958 Bromoprida Sol injetavel 5mg/ml - 

Ampola 2ml 

UNIÃO 

QUÍMICA 

UN

D. 

20.000 R$ 1,10 R$ 22.000,00 

27 270120 Clonazepam Solução Oral 2,5mg/mL 

Frasco com 20 ml gotas 

GEOLAB UN

D. 

100 R$ 1,45 R$ 145,00 

28 267162 Cloreto de 

potássio 

Sol. Injetável 19,1% - 

Ampola 10ml 

SAMTEC UN

D. 

1.400 R$ 0,25 R$ 350,00 

31 268236 Cloreto de 

Sódio 

Sol. Injetável 0,9% - 

Bolsa/Frasco sistema 

fechaco c/ 500ml 

FARMACE UN

D. 

120.00

0 

R$ 1,89 R$ 

226.800,00 

33 267638 Clorpromazi

na, cloridrato  

Comprimido de 100mg UNIÃO 

QUÍMICA 

UN

D. 

200.00

0 

R$ 0,17 R$ 34.000,00 

34 340207 Clorpromazi

na, cloridrato  

Sol. Oral 40mg/ml - 

Frasco 20ml 

CRISTÁLIA UN

D. 

300 R$ 4,90 R$ 1.470,00 

35 276283 Deslanosídeo Sol. Injetável 0,2 mg/ml - 

Ampola 2ml 

UNIÃO 

QUÍMICA 

UN

D. 

7.000 R$ 1,60 R$ 11.200,00 

36 292427 Dexametason

a 

Sol. Injetável 4mg/ml - 

Ampola 2,5 ml 

HIPOLABOR UN

D. 

45.000 R$ 0,85 R$ 38.250,00 

39 267197  Diazepam    Comprimido 10mg   LEGRAND UN

D. 

800.00

0 

R$ 0,04 R$ 32.000,00 

41 267203 Dipirona, 

sódica  

Comprimido 500mg PRATI 

DONADUZZI 

UN

D. 

1.000.0

00 

R$ 0,10 R$ 

100.000,00 

42 267205 Dipirona, 

sódica  

Sol. Oral gotas 500mg/ml - 

Frasco 10ml 

FARMACE UN

D. 

50.000 R$ 0,53 R$ 26.500,00 

43 268252 Dipirina, 

sódica  

Sol injetável 500mg/ml - 

Ampola 2ml 

SANTISA UN

D. 

55.000 R$ 0,34 R$ 18.700,00 

46 268255 Epinefrina Sol. Injetável 1 mg/ml - 

Ampola 1ml 

HYPOFARMA UN

D. 

12.000 R$ 1,25 R$ 15.000,00 

47 270622  

Escopolamin

a, 

butilbrometo 

+ Dipirona  

 Sol. Oral - 6,67 mg + 333 

mg/ml, frasco 20 ML  

MEDQUIMICA UN

D. 

18.000 R$ 4,70 R$ 84.600,00 

49 270621 Escopolamin

a 

butilbrometo 

+ Dipirona 

Sol. Injetável 4 mg/ml + 

500mg/ml - Ampola 5ml 

HYPOFARMA UN

D. 

40.000 R$ 2,08 R$ 83.200,00 

55 300723 Fenobarbital  Solução oral 40mg/mL - 

Frasco 20 ml 

UNIÃO 

QUÍMICA 

UN

D. 

2.500 R$ 3,25 R$ 8.125,00 
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56 396471 Fenoterol, 

brometo 

solução para nebulização 

5mg/ml, frasco 20 ml 

HIPOLABOR UN

D. 

6.000 R$ 3,25 R$ 19.500,00 

60 268510 Flumazenil Sol. Injetável 0,1 mg/ml  - 

Ampola 5ml 

HIPOLABOR UN

D. 

1.500 R$ 5,20 R$ 7.800,00 

62 267666 Furosemida Sol. Injetável 10mg/ml - 

Ampola 2ml 

SANTISA UN

D. 

20.000 R$ 0,47 R$ 9.400,00 

63 270092 Glicose   Sol. Injetável 5%  

(50mg/ml) - Bolsa/Frasco 

C/500ml - Sistema fechado 

FRESENIUS UN

D. 

24.000 R$ 2,25 R$ 54.000,00 

70 342134 Hidrocortiso

na, sal  

Succinato 

sódico  

Pó Liófilo para Injetável 

500mg 

TEUTO UN

D. 

24.000 R$ 3,50 R$ 84.000,00 

72 395730 Hidróxido de 

Alumínio 

associado ao 

hidróxido de 

Magnésio  

Suspensão Oral (60 mg + 

40mg/mL) - Frasco c/ 

100mL 

IMEC UN

D. 

17.000 R$ 1,43 R$ 24.310,00 

73 268331 Ipratrópio, 

Brometo 

Sol. p/ inalação 0,25mg/ml 

- Frasco c/ 20ml  

HIPOLABOR UN

D. 

2.600 R$ 0,42 R$ 1.092,00 

79 267691 Metformina, 

cloridrato 

Comprimido de 850mg PRATI 

DONADUZZI 

UN

D. 

3.000.0

00 

R$ 0,06 R$ 

180.000,00 

80 267310 Metoclopram

ida, 

cloridrato  

Sol injetável 5mg/ml - 

Ampola 2ml 

SANTISA UN

D. 

70.000 R$ 0,29 R$ 20.300,00 

87 271606 Nortriptilina, 

cloridrato  

Cápsula 25mg EUROFARMA UN

D. 

65.000 R$ 0,22 R$ 14.300,00 

91 267777 Paracetamol Solução Oral 200mg/ml -

Frasco gotas c/ 15mL 

FARMACE UN

D. 

45.000 R$ 0,68 R$ 30.600,00 

92 267778 Paracetamol Comprimido de 500mg PRATI 

DONADUZZI 

UN

D. 

800.00

0 

R$ 0,07 R$ 56.000,00 

93 448595 Prednisolona  Solução oral 3mg/ml, 

frasco 60ml  

PRATIDONAD

UZZI 

UN

D. 

25.000 R$ 2,45 R$ 61.250,00 

94 267743 Prednisona Comprimido de 20mg SANVAL UN

D. 

85.000 R$ 0,12 R$ 10.200,00 

96 267769 Prometazina 

, cloridrato 

Sol. Injetável 25mg, 

ampola 2ml 

SANVAL UN

D. 

35.000 R$ 1,54 R$ 53.900,00 

101 294887 Salbutamol, 

sulfato 

Aerosol oral 100mcg/dose 

- Frasco c/ 200 dose + 

aplicador 

TEUTO UN

D. 

10.000 R$ 7,04 R$ 70.400,00 

102 268523 Salbutamol, 

sulfato 

Sol. Injetável 0,5mg/ml - 

Ampola 1ml 

HIPOLABOR UN

D. 

1.500 R$ 1,10 R$ 1.650,00 

104 292382 Tramadol Sol. Injetavel 50mg/ml - 

Ampola 2ml 

TEUTO UN

D. 

25.000 R$ 0,68 R$ 17.000,00 

106 267504 Valproato de 

Sódio  

Comprimido de 288mg 

(equivalente a 250mg 

ácido valpróico) 

BIOLAB UN

D. 

290.00

0 

R$ 0,18 R$ 52.200,00 

108 308732 Valproato de 

Sódio  

Xarope 57,624mg/mL 

(equivalente a 50mg de 

ácido valpróico) -Frasco 

com 100mL 

HIPOLABOR UN

D. 

20.000 R$ 2,49 R$ 49.800,00 

109 272091 Vitamina 

Complexo B 

Sol. Injetável - Ampola 

2ml 

HYPOFARMA UN

D. 

60.000 R$ 0,99 R$ 59.400,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.681.692,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.137.934/0002-25, com sede na Rua Dona Maria de Souza, 

Nº610, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP. 54.400-260, Fone (81) 3129-3200, E-mail: 

licitacao@nordicadistribuidora.com.br, representada por sua procuradora, a Sra. Jacqueline 

Bernadino de Araújo, portadora da cédula de identidade nº 5.643.280 SSP/PE e inscrita no CPF/MF 

sob o nº 034.549.484-95, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas 

também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: NORDICA 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 
ITEM CATMA

T 
NOME 

GENÉRICO 
APRESENTAÇÃO/DOSA

GEM 
MARCA UN

D. 
QUAN

T. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

4 276839  Água 
destilada  

 Sol. injetável Estéril 
apirogênica - Ampola 
10ml  

FARMACE UN
D. 

250.00
0 

R$ 0,26 R$ 65.000,00 

23 442701 Ceftriaxona 
sódica 

Pó p/ injeção 1 g (IV) - 
Frasco Ampola 

TEUTO UN
D. 

40.000 R$ 4,99 R$ 
199.600,00 

29 382563 Cloreto de 
Sódio 

Sol. Injetável 10% - 
Ampola 10ml 

FARMACE UN
D. 

8.000 R$ 0,28 R$ 2.240,00 

30 268236 Cloreto de 
Sódio 

Sol. Injetável 0,9% - 
Bolsa/Frasco sistema 
fechaco c/ 250ml 

FARMACE UN
D. 

30.000 R$ 2,17 R$ 65.100,00 

48 267282  
Escopolamin
a, 
butilbrometo  

 Sol. injetável 20mg/ml - 
Ampola 1 ml  

FARMACE UN
D. 

30.000 R$ 1,12 R$ 33.600,00 

51 267657 Fenitoína 
Sódica  

Comprimido 100mg  TEUTO UN
D. 

140.00
0 

R$ 0,13 R$ 18.200,00 

57 271950 Fentanila, 
citrato  

Sol. Injetável 0,05mg/ml - 
Frasco Ampola 10ml 
(Cada mL da solução 
injetável contém 78,5 mcg 
de citrato de fentanila, 
equivalente a 50 mcg de 
fentanila) 

HIPOLAB
OR 

UN
D. 

5.000 R$ 6,73 R$ 33.650,00 

61 273009 Fluoxetina Cápsula de 20mg TEUTO UN
D. 

750.00
0 

R$ 0,07 R$ 52.500,00 

71 342135 Hidrocortiso
na, sal  
Succinato 
sódico  

Pó Liófilo para Injetável 
100mg  

TEUTO UN
D. 

25.000 R$ 2,04 R$ 51.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 520.890,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 08.778.201/0001-26, com sede na Rua Barão de Bonito, n° 408, Várzea, Recife/PE, CEP: 50.740-

080, Fone: (81) 2102-1819, E-mail: drogafonte@drogafonte.com.br, , representada por sua 

procuradora, o Sr. Fernanda Longa da Fonte, portadora da cédula de identidade nº 6.442.192 

SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 574.693.181-00, no certame acima numerado. A sequência da 

classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
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previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 
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4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 

Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 
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- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
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municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 
ITEM CATM

AT 
NOME 

GENÉRICO 
APRESENTAÇÃO/DOSA

GEM 
MARCA UN

D. 
QUANT

. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

10 448841 Amoxicilina + 
Clavulanato de 
Potássio 

Suspensão Oral (50mg + 
12,5mg)-Frasco c/  75mL  

SANDOZ UN
D. 

3.000 R$ 7,70 R$ 23.100,00 

11 271217 Amoxicilina + 
Clavulanato de 
Potássio 

Comprimido (500mg 
+125mg) 

SANDOZ UN
D. 

45.000 R$ 0,80 R$ 36.000,00 

15 268222  Bicarbonato de 
Sódio  

 Sol. Injetável 8,4% 
(84mg/ml) - Ampola 10ml  

SAMTEC UN
D. 

3.000 R$ 0,75 R$ 2.250,00 

17 396604 Biperideno , 
cloridrato 

Comprimido 2mg CRISTÁLIA UN
D. 

1.000.0
00 

R$ 0,19 R$ 
190.000,00 

20 267618 Carbamazepin
a 

Comprimido 200mg UNIÃO 
QUÍMICA 

UN
D. 

1.800.0
00 

R$ 0,13 R$ 
234.000,00 

21 272454 Carbamazepin
a 

Xarope 20mg/mL-Frasco 
c/ 100mL 

SANVAL UN
D. 

10.000 R$ 8,95 R$ 89.500,00 

22 267621 Carbonato de 
Lítio 

Comprimido 300 mg HIPOLABOR UN
D. 

450.000 R$ 0,37 R$ 
166.500,00 

24 448845 Cetoprofeno Solução Injetável 
50mg/mL - IV Ampola 
2mL IM 

UNIÃO 
QUÍMICA 

UN
D. 

22.500 R$ 1,18 R$ 26.550,00 

37 267646 Dexclorfenirami
na, maleato 

Sol. Oral 0,4mg/ml - 
Frasco 100ml sem 
corante 

FARMACE UN
D. 

15.000 R$ 1,00 R$ 15.000,00 

53 267660 Fenobarbital  Comprimido 100mg UNIÃO 
QUÍMICA 

UN
D. 

600.000 R$ 0,11 R$ 66.000,00 

65 292194 Haloperidol, 
decanoato  

 Sol injetável 50mg/ml - 
Ampola 1ml  

UNIÃO 
QUÍMICA 

UN
D. 

3.000 R$ 4,80 R$ 14.400,00 

66 267669 Haloperidol Comprimido de 5mg CRISTÁLIA UN
D. 

450.000 R$ 0,18 R$ 81.000,00 

67 292195 Haloperidol   Solução Oral 2mg/mL-
Frasco com 20mL 

UNIÃO 
QUÍMICA 

UN
D. 

250 R$ 2,28 R$ 570,00 

84 268970 Nitroglicerina Sol. Injetavel 5mg/ml - 
Ampola 10ml 

CRISTÁLIA UN
D. 

2.000 R$ 27,90 R$ 55.800,00 

85 273719 Nitroprussiato 
de sódio 

Pó liófilo p/ sol. Injetável 
50mg Frasco Ampola + 
diluente 2ml 

HYPOFARMA UN
D. 

2.000 R$ 12,96 R$ 25.920,00 

95 267768 Prometazina , 
cloridrato 

Comprimido de 25mg CRISTÁLIA UN
D. 

250.000 R$ 0,12 R$ 30.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.056.590,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, com sede na Rua Mitsugoro Yanaka, n° 145 – Centro 

Industrial Nilton Arruda, Toledo/PR, CEP: 85.903-630, Fone: (45) 2103-1375, E-mail: 

licitação@pratidonaduzzi.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Walter Batista da 

Silva, portadora da cédula de identidade nº 14.777.153-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

825.863.301-53, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & 

CIA LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM CATM
AT 

NOME 
GENÉRIC

O 

APRESENTAÇÃO/DOS
AGEM 

MARCA UN
D. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

13 267140 Azitromicin
a 

Comprimido de 500mg PRATI 
DONADU

ZZI 

UN
D. 

250.00
0 

R$ 0,95 R$ 
237.500,00 

25 267632 Ciprofloxaci
no, 
cloridrato 

Comprimido 500mg PRATI 
DONADU

ZZI 

UN
D. 

120.00
0 

R$ 0,18 R$ 
21.600,00 

77 268856 Losartana 
Potássica 

Comprimido de 50mg PRATI 
DONADU

ZZI 

UN
D. 

3.000.0
00 

R$ 0,06 R$ 
180.000,00 

105 272341 Tiamina, 
cloridrato 
(vitamina 
B1) 

Comprimido 300mg PRATI 
DONADU

ZZI 

UN
D. 

45.000 R$ 0,27 R$ 
12.150,00 

VALOR TOTAL: R$ 451.250,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Doutor João Caruso, n° 2115, Bairro 

Industrial, Erechim/RS, CEP: 99706-250, Fone: (54) 3522-4273, E-mail: licitacao07@inovamed-

rs.com.br, representada por seu representante legal, o Sr. Sedinei Roberto Stievens portador da cédula 

de identidade nº 1089436834 SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 004.421.050-70, no certame 

acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
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previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 
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4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 

Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 
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- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
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municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM 
CATMA

T 

NOME 
GENÉRIC

O 

APRESENTAÇÃO/DOSA
GEM 

MARC
A 

UN
D. 

QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

19 267613 Captopril  Comprimido 25 mg 
GEOLA

B 
UN
D. 

2.000.00
0 

R$ 0,04 R$ 80.000,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.418.191/0001-95, com sede na Pedra Vermelha, 112 Bairro, Tabuleiro, Camboriú, Santa 

Catarina/SC CEP: 88.348-012, Fone: (47) 3366-7867, E-mail: conquistamedicamentos@gmail.com, 

representada por seu representante legal, o Sr. Adriano Rodrigues da Silva portador da cédula de 

identidade nº 25.042.642-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 143.179.058-3, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: CONQUISTA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM 
CATMA

T 

NOME 
GENÉRIC

O 

APRESENTAÇÃO/DOSA
GEM 

MARCA 
UN
D. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

26 292419 

Clindamici
na 150 
mg/ml Sol 
Inj  

AMPOLA 4ML 
HYPOFAR

MA 
UN
D. 

10.000 R$ 3,92 R$ 39.200,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, com sede na Rod. Itapira, Lindóia, km 14, 

Bairro Ponte Preta, Itapira/SP, CEP: 13.974-900, Fone: (19) 3863-9722, E-mail: 

Luciana.moyses@cristalia.com.br, representada por seu procurador, o Sr. Alessandro Rotoli 

Camargo, portadora da cédula de identidade nº 248370662 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

246.842.158-22, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 3 de 10 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 
ITEM CATMA

T 
NOME 

GENÉRICO 
APRESENTAÇÃO/DOSA

GEM 
MARCA UN

D. 
QUAN

T. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

32 267635 Clorpromazi
na, cloridrato  

Comprimido de 25mg CRISTÁLI
A 

UN
D. 

150.00
0 

R$ 0,19 R$ 28.500,00 

69 268115 Hidralazina Sol. Injetável 20mg/ml - 
Ampola 1ml 

CRISTÁLI
A 

UN
D. 

15.000 R$ 5,18 R$ 77.700,00 

82 304871 Morfina, 
sulfato  

Sol. injetável 10mg/ml - 
Ampola 1ml 

CRISTÁLI
A 

UN
D. 

15.000 R$ 2,50 R$ 37.500,00 

83 272326 Naloxona, 
cloridrato 

Sol. Injetável 0,4mg/ml - 
Ampola 1ml 

CRISTÁLI
A 

UN
D. 

1.500 R$ 5,62 R$ 8.430,00 

VALOR TOTAL: R$ 152.130,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.674.752/0001-40, com sede na Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, 

CEP 51.030-640, Fone: (81) 3035-9050, E-mail: licitacao@cirurgicamontebello.com.br, representada 

por seu representante legal, o Sr. Jorge Luiz Azevedo Pereira de Oliveira, portadora da cédula de 

identidade nº 4.145.395 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 666.668.724-87, no certame acima 

numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 

poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
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previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 

Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 
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4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 

Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 
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- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  

 

9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
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municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM CATM
AT 

NOME 
GENÉRI

CO 

APRESENTAÇÃO/DO
SAGEM 

MARCA UN
D. 

QUA
NT. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

68 27279
6 

Heparin
a sódica 

Sol injetável 5000UI/ml 
- frasco 5ml 

BLAU UN
D. 

6.000 R$ 23,12 R$ 
138.720,00 

88 27160
7 

Nortriptili
na, 
cloridrat
o  

cápsula 75mg  RANBAX
Y 

UN
D. 

90.00
0 

R$ 0,72 R$ 
64.800,00 

99 30329
2 

Ringer 
c. 
lactato 
de Sódio  

Sol. Injetável - 
Bolsa/Frasco 500ml 
em Sistema fechado 

FRESEN
IUS 

UN
D. 

35.00
0 

R$ 3,00 R$ 
105.000,0

0 

VALOR TOTAL: R$ 308.520,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.817.900/0001-71, com sede na Av. Visconde de Nova 

Granada, n° 1105, Vila Grossklauss, Leme, São Paulo/SP, CEP: 13.617-400, Fone (19) 3573 7300, 

aglon@aglon.com.br, representada por sua procuradora, a Sra. Cintia Renata Pereira de Falco, 

portador da cédula de identidade nº 41.328.444-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 316.535.748-

01, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no 

processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM 
CATMA

T 

NOME 
GENÉRIC

O 

APRESENTAÇÃO/DOSA
GEM 

MARC
A 

UND
. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

74 270126 

Levodopa 
associada 
à 
Benzerazi
da  

Comprimido 200mg + 
50mg 

ROCH
E 

UND
. 

15.000 R$ 1,40 R$ 21.000,00 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: C

L
A

Y
T

O
N

 D
A

 SIL
V

A
 M

A
R

Q
U

E
S

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84ec1c76-dd06-4c02-9c99-9fe95fef6b24



 

 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

 

 
Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE 

 Telefone / Fax: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075 

Página 1 de 10 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/FMS/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/FMS/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/FMS/2021 

 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Aos VINTE E TRÊS dias do mês de JUNHO do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo 

Agostinho/PE, telefone: (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 11.168.783/0001-33, através do Fundo Municipal de Saúde, por seus representantes 

nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis, 

em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

021/FMS/2021 homologado pela então Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Ana Maria 

Martins Cézar de Albuquerque, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 852274 - SSP/SE e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 473.916.346-20, residente e domiciliada na Rua Professor Augusto Lins 

e Silva, n° 196, AP 703 – Boa viagem/PE, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo 

sido, os referidos preços oferecidos pela empresa PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 03.817.043/0001-52, com sede na Rua João Domingos Sobrinho, 91, Manoela Valadares, 

Afogados da Ingazeira/PE, CEP: 56.800-000, Telefone: (87) 3838-1256, e-mail: 

pharmaplusdistribuidora@hotmail.com, representada por seu representante legal, o Sr. Joseph 

Domingos da Silva, portador da cédula de identidade nº 1250052 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 125.517.594-04, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também 

consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e 

eventual aquisição de Medicamentos Alopáticos para eventual aquisição de Medicamentos 

Alopáticos para suporte frente à pandemia do Coronavírus (COVID -19), via Registro de Preços, 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública conforme Portaria nº 2.516 de 21 de 

setembro de 2020; Portaria nº 2.994 de 29/10/2020; Portaria nº 395, de 16/03/2020; Portaria nº 3.350 

de 8/12/2020; Portaria nº 3874 de 30/12/2020 para atender as unidades de saúde da rede municipal do 

Cabo de Santo Agostinho (Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, os Serviços de Pronto Atendimento – SPA, SAMU, Policlínicas, Centro de Apoio 

Psicossocial – CAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo solicitante não será 

obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração 
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poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores 

aqueles registrados para o item licitado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde 

que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que 

será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o 

dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta 

por cento, de acordo com o § 3° e 4°, art . 22 do Decreto Municipal nº 1.873/2020. 

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 

021/FMS/2021. 

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito. 

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, 

as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1 – A Gerência de Assistência Farmacêutica fará o pedido de forma parcelada dos itens, sendo o 

prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da comunicação à CONTRATADA da 

ordem de serviço, após a liberação da nota de empenho mediante agendamento prévio através de 

contato pelo telefone (81) 992994170; ou através do e-mail: caf.prefeitura@cabo.pe.gov.br 

4.2. Os materiais serão recebidos conforme a seguir: 

 

4.2.1.  Provisoriamente: Em até 10 (dez) dias corridos para efeitos de posterior verificação da 

conformidade dos itens. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, 

quantidades, qualidade, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da comunicação a 

contratada para sua correção, tal recebimento será mediante recibo datado e assinado pelas partes. 

4.2.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, para a verificação das especificações conforme 

termo de referência, bem como o estado geral dos mesmos, e consequente à aceitação pela Contratante 

no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega provisória.  

 

4.3. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade 

civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a 
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Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas 

qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada. 

 

4.4.  Na hipótese do item apresentar irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento e será 

reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos cabíveis, caso 

não haja a substituição do item dentro dos prazos ora pactuados. 

 

4.5.  O local de entrega O local de entrega é exclusivamente a Central de Abastecimento 

Farmacêutico - CAF, localizada na Rodovia BR 101 Sul, nº5.225, Galpão 11, EP 54.510-000 Cabo de 

Santo Agostinho/PE de 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, conforme agendamento 

prévio. 

 

 

4.6. Não será aceito entrega de materiais em feriados nacionais, locais, ou finais de semana, exceto 

casos previamente autorizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.7. O fornecedor terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação a contratada, para 

sanar toda e qualquer inconformidade que se verificar nos itens Licitados. 

 

4.8.  Quando do recebimento pela CAF, os medicamentos deverão: 

 

 Apresentar Bula; 

 Apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total dos medicamentos a contar 

da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja 

inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade 

estabelecida pelo fabricante.  

 Estar classificados em não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal; 

 Apresentar a observação: “PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO” nos rótulos das 

embalagens primárias e secundárias, conforme Art 39. Da RDC 71 de 22/12/2009. 

 Apresentar embalagens em condições adequadas, tendo em vista que não serão recebidos 

produtos com embalagens danificadas (amassadas, rasgadas, etc).  

 Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas todas 

as informações em língua portuguesa, ou seja: numero de lote, data de fabricação e validade, nome do 

responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com legislação 

sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros; 

 

4.9.  O envio de medicamentos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, exceto 

em casos autorizados formalmente pela Gerência Municipal de Assistência Farmacêutica – GEAF - da 

Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, acarretará em recusa de recebimento do 

item em tela, aplicando-se ao fornecedor reincidente as penalidades cabíveis e legislações 

relacionadas; 

 

4.10.  A nota fiscal deverá conter: 

 

-O número do empenho; 

-Descrição do produto; 

-Discriminação dos medicamentos, conforme especificação proposta nos quadros constantes neste 

Termo de Referência, com nome do medicamento com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 
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Denominação Comum Internacional (DCI), a concentração, a forma, marca, o nome do fabricante, lote 

do produto, validade, preço unitário; 

- Estar acompanhada de uma via do empenho; 

- Estar acompanhada de uma via da ordem de fornecimento; 

 

4.11. Cabe ao farmacêutico (a) e Gerente Administrativo da Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) da Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, junto com equipe técnica, a 

responsabilidade pelo recebimento e conferência dos medicamentos entregues, conforme orientações 

de procedimentos padronizados pela Gerência de Assistência Farmacêutica.  

 

4.12.  Os medicamentos serão solicitados de forma parcelada, pela Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Gerência de Assistência Farmacêutica. 

 

4.13.  O transporte dos produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todas as 

exigências sanitárias e demais normas vigentes, e deverá ocorrer por conta da contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as ordens de Fornecimento encaminhadas, devidamente atestada pela 

secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho comprovando o recebimento do 

produto.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 

Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor; 

6.2 – O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento;  

6.3 – Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 021/FMS/2021 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a realização do 

fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis; 

6.4 – Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Solicitante, 

através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente; 

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanha, a data e a hora que recebeu, além da 

identificação de quem o recebeu; 

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondente;  

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as Condições 

de habilitação apresentadas durante o certame licitatório. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Advertência nos seguintes casos; 

 

a) Não indicar à Secretaria Municipal de Saúde o responsável técnico e o Gestor do Contrato; 

b) Não manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições iniciais de habilitação; 

c) Não atender as exigências do contratante, sendo informados por fax, e-mail ou Carta Registrada; 

d) Não cumprir com os prazos de entrega estipulados neste presente Termo, cabendo para este, o 

envio de 01 advertência por fax, e-mail ou carta registrado, tendo prazo de resposta por parte da 

contratada, período máximo de 48 horas.  

 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso do objeto, em relação ao prazo estipulado de dez dias corridos após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Empenho: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido; 

b) pela recusa na entrega dos itens caracterizada em 10(dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor da entrega; 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se como recusa a 

entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 

da entrega rejeitada; 

f) por não informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe na perda total ou parcial, dos 

requisitos profissionais exigidos como condição para o presente credenciamento: 10% ao dia sobre o 

valor médio da produção diária. 

 

III-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - Declaração de Inidoneidade 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu, considerando 

causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. 

 

7.3. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de eventos 

naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar prejuízo à saúde dos usuários e de 

interesse à saúde pública. 

 

7.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

7.6. As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida 

ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar a execução do objeto deste Contrato e efetivar a satisfação do crédito da 

CONTRATADA nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital;  

 

8.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato; 

 

8.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução da CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

 

8.4. Notificar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade relacionada ao presente Contrato; 

 

8.5. Efetuar o pagamento do objeto do contrato nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

 

8.6. Receber o item mediante regular aferição de quantitativos, disponibilidade local, data e horários; 

 

8.7. Comunicar as irregularidades observadas na entrega dos itens, formulando as exigências 

necessárias às respectivas regularizações; 

 

8.8. Rejeitar, no todo em parte, o item em desacordo com as condições, especificações e exigências 

estabelecidas; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. É de responsabilidade das indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição, a substituição 

dos medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias, drogarias e postos de 

medicamentos no estado de Pernambuco, considerando o que dispõe a Lei Estadual Nº 13.065, de 05 

de julho de 2006. 

 

9.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas e 

documentação pertinente atualizada, comunicando à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente. 

 

9.3. Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao 

padrão exigido na ou que não forem aprovados pela GEAF, não serão aceitos, ficando a empresa 

sujeita às penalidades legais cabíveis; 

 

9.4. Caso o produto não corresponda ao exigido em Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da comunicação a contratada, a sua substituição, visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas 

no Edital, na Lei  8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8.078/90), garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

9.5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante o fornecimento dos 

materiais;  
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9.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos objeto do contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;  

9.7. Ocorrendo mudanças de endereço/telefones, durante a vigência do contrato, ficará obrigada a 

informar a GEAF com antecedência;  

 

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  

 

9.9. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição do item recusado pelo CONTRATANTE, 

nos termos deste Termo de Referência.  

 

9.10. Assumir todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrente da execução do objeto.  

 

9.11. Entregar o objeto no prazo estipulado no subitem 5.1 deste Termo de Referência; 

 

9.12. Atender às disposições legais e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do SUS; 

9.13. Garantir que os produtos indicados nos anexos I, II e III deste Termo de Referência obedeçam ao 

exposto no item 5 deste Termo de Referência; 

 

9.14. Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da comunicação à contratada, os produtos 

que não estejam adequados às especificações, sem ônus para contratante; 

 

9.15. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do 
produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, 

certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pela CONTRATADA 

documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca 

oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas neste Termo de 

Referência; 

 

9.16. O retardamento na entrega dos produtos, objeto deste processo, não justificado considerar-se-á 

como infração contratual. 

 

9.17. Caso o medicamento com prazo de validade vencido, expirem em poder das unidades de 

farmácia da rede municipal de saúde e postos de atendimento, será de responsabilidade das indústrias 

farmacêuticas e empresas de distribuição, o recolhimento e substituição deverá ser realizado no prazo 

máximo de 15 dias após recebida a notificação, conforme disposto na Lei 13.065 de 05 de julho de 

2006, do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco.  

CLÁUSULA DECIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente 

Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, 

de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços. 

10.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Fundo Municipal de Saúde, 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

11.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando: 

12.1.1 - Automaticamente: 

12.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

12.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados; 

12.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

12.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

12.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

12.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 

preços; 

12.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

e 

12.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior. 

12.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula Décima, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

12.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula Sétima, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/FMS/2021 e a 

proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos. 

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA– DO FORO 

14.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do 

Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 

 
TESTEMUNHA: 

 

 

CPF/MF: 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

 

ITEM 
CATM

AT 

NOME 
GENÉRI

CO 

APRESENTAÇÃO/DOSA
GEM 

MARCA 
UN
D. 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

76 269843 
Lidocaína
, 
Cloridrato 

Sol. Injetável (sem vaso) 
2% - Frasco Ampola 20ml  

HYPOFAR
MA 

UN
D. 

5.000 R$ 3,03 R$ 15.150,00 
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