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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/02016 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 06/2016 - SRP 

 
 

 Validade: 27/06/2016 A 26/06/2017 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2016, nas dependências do Centro Administrativo 
Municipal, localizado na Avenida Tucunduva, n.º 2.617, nesta cidade de Tuparendi/RS, o 
MUNICÍPIO DE TUPARENDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n.º 87.613.634/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em pleno e 
regular exercício de seu mandato, Sr. OLAVO OSMAR PAWLAK, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF sob o n.º 533.609.580-04, residente e domiciliado em Tuparendi, adiante simplesmente 
denominado CONTRATANTE e as empresas: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 21.112.395/0001-94, com sede na Rua Arthur Bernardes nº 321- sala 
01, São Cristovão, na cidade de Lajeado/RS, CEP: 95.900-000 neste ato representada pela sua 
representante legal Sra. Andrea Ludtke, brasileira, portadora do CPF nº. 611.636.190-00 e CI nº 
8033955264; FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n.° 92.037.480/0001-83, com sede na Av. Rio Grande do Sul nº 480, Bairro centro, na 
cidade de Santa Rosa/RS, CEP: 98900-00 neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. 
Flavio Luis Mergen, brasileiro, portador do CPF nº. 356.994.180-91 e CI nº 5027966182; 
GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 14.804.690/0001-46, 
com sede na Rua Padre Anchieta nº 1511, Centro, na cidade de Pelotas/RS, CEP: 96.015-420 
neste ato representado pelo seu diretor Sr. Gabriel Leitzke Gotuzzo, brasileiro, portador do CPF 
nº. 572.524.240-49 e CI nº 4018607046; LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 18.941.818/0001-74, com sede na Rua 
Araquari, nº 80, Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriu/SC, CEP: 88.337-480 
neste ato representado pelo seu administrador Sr. Jacques Brião Moreira, brasileiro, portador do 
CPF nº. 004.287.970-16 e CI nº 8060456971; MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS 
MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.706.665/0001-88, com sede na Rua 
Barão do Triunfo, nº 1861, Bairro Centro, na cidade de Santa Maria/RS, CEP: 97.015-070 neste 
ato representado pelo seu administrador Sr. Ricardo dos Santos Medeiros, brasileiro, portador 
do CPF nº. 811.059.240-68 e CI nº 4074997018; PSM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 15.038.394/0001-44, 
com sede na Av. Cavalhada nº 2164, Terreo, Bairro Cavalhada, na cidade de Porto Alegre/RS, 
CEP: 91.740-000 neste ato representada pela sua sócia Administradora Sra. Fernanda Motta, 
brasileira, portadora do CPF nº. 036.353.720-13 e CI nº 1115628719; a seguir denominadas 
FORNECEDORAS, RESOLVEM, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei 
10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 2.956/2014,  REGISTRAR OS PREÇOS 
apresentados para eventual fornecimento de Material Ambulatorial, em conformidade 
com a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 06/2016 – 
Sistema de Registro de Preços devidamente homologado, observadas as cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 
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1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o Registro dos Preços para 
futura aquisição de Material ambulatorial, para atender as necessidades da Secretaria da 
Saúde e Assistência Social, conforme descrição, quantitativos, valores e fornecedores 
constantes abaixo: 
 

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

15 50 100 Unid Cateter nasal nº08 Medsonda R$ 0,55 
23 180 360 Unid Dispositivo p/ incontinência urinaria n°6;  Uritex R$ 0,90 
27 1000 2000 Unid Especulo M;  Cral R$ 0,69 
28 1000 2000 Unid Espéculo P;  Cral R$ 0,70 
45 12 24 Caixa Lâmina p/ bisturi nº 11, caixa c/ 100unid;  Advantive R$ 21,80 
65 50 100 Unid Sonda folley 2 vias nº 16;  Solidor R$ 3,40 
70 20 40 Unid Sonda uretral nº 20;  Medsonda R$ 1,20 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  licitacoes@cirurgicalajeadense.com.br  
Telefone: (51) 3729 5641 51 3714 3953; Conta: Banrisul Ag 0270 cc 06.09914306   
 

FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

14 100 200 Unid Cateter nasal tipo óculos Medsonda R$ 0,83 
17 250 500 Unid Categut 2,0 esterilizado;  Tecnofio R$ 3,40 
19 20 40 Frasco Clorexidina aquosa 0,2%. Frasco com 1 

litro 
Vicpharma R$ 14,80 

20 20 40 Frasco Clorexidina alcoólica 0,5%, frasco com 1 
litro 

Vicpharma R$ 12,30 

21 100 200 Unid Descarpax, perfuro cortante, de 10litros;  Embalaire R$ 3,10 
24 1200 2400 Unid Escovas cervicais ginecológicas;  Kolplast R$ 0,14 
25 30 60 Pacote Espátula ayres, pacote com 100 

unidades;  
Estilo R$ 4,52 

26 700 1400 Unid Espéculo G;  Cral R$ 0,86 
29 50 100 Unid  Equipo macrogotas Descarpack R$ 1,23 
31 20 40 Frasco Gluconato de clorexidina degermante 2% 

. Frasco com 1 litro. 
Vicpharma R$ 11,90 

42 10 20 Kit Kit para nebulização, contendo 01 
máscara adulto, uma máscara infantil, 
um copinho, uma extensão terminal de 
encaixe tipo engate;  

Daru R$ 8,09 

46 12 24 Caixa Lâmina p/ bisturi nº 15, caixa c/ 100unid;  Advantive R$ 21,79 
51 10 20 Unid Lidocaína (frasco de 20ml) Hipolabor R$ 6,39 
53 300 600 Unid Micropore 2,5cmx10m;  Ciex R$ 1,62 
68 1500 3000 Unid Sonda uretral nº 12;  Medsonda R$ 0,52 
69 50 100 Unid Sonda uretral nº 18;  Medsonda R$ 0,75 
74 5 10 Unid Vaselina líquida (frasco de 1l) Vicpharma R$ 18,90 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  licitaeli@terra.com.br  Telefone: (55) 3512-
5588; conta Banco do Brasil Ag 0339-5 CC 4946-8 
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GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP 

ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

02 20 40 Unid Almotolias  de 250ml J.Prolab R$ 2,03 
13 3 6 Unid  Balança antopométrica Welmy R$ 696,79 
40 8 16 Unid Gel p/ eletrocardiograma, unidade com 

1000 ml;  
Carbogel R$ 5,50 

43 5 10 Unid Lanterna para ambulatório MD R$ 9,70 
52 2 4 Unid  Máscara de hudson MD R$ 14,00 
60 100 200 Caixa Seringa 1 ml s/ agulha caixa c/ 100 

unidades;  
SR R$ 13,78 

63 40 80 Caixa Seringa 3 ml com agulha caixa c/ 100 
unidades;  

SR R$ 10,98 

73 20 40 Metro  Tubo de látex para O² Biosani R$ 3,95 
*Dados complementares do fornecedor: Email:  gabrielgotuzzo@ymail.com  Telefone:      (53) 
3225 4000 e 53 3225 8003; conta Banco do Brasil Ag 0029/9 CC 33198-8 
 

LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - ME 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

01 80 160 Pacote Abaixador de língua, pacote com 100 
unidades;  

Estilo R$ 2,86 

09 250 500 Unid Atadura crepon 06 cmx3m;  Andreoni R$ 0,18 
10 500 1000 Unid Atadura crepon 12cmx3m;  Andreoni R$ 0,37 
11 400 800 Unid Atadura crepon 15cmx3cm Andreoni R$ 0,45 
12 450 900 Unid Atadura crepon 20cmx3m;  Andreoni R$ 0,61 
22 200 400 Unid Dispositivo intravenoso - cateter  flexível 

nº 16;  
Vitalgold R$ 0,77 

32 5 10 Caixa Fio de sutura mononylon nº 02 cx c/ 24 
unidades;  

Procare R$ 28,60 

33 5 10 Caixa Fio de sutura mononylon nº03, cx c/ 24 
unidades  

Procare R$ 28,60 

34 7 14 Caixa Fio de sutura mononylon nº 04, cx c/ 24 
unidades;  

Procare R$ 28,60 

35 5 10 Caixa Fio de sutura mononylon nº 05, cx c/ 24 
unidades;  

Procare R$ 28,60 

37 400 800 Pacote Gaze 10x10 – 5 dobras, 13 fios;  Hospitex R$ 15,60 
38  

20.000 
 
40.000 

Pacote Compressa de gaze estéril 10x10cm, 13 
fios, com no mínimo 5 dobras. Pacote 
com 10 unidades 

America R$ 1,10 

39 150 300 Unid Gaze em rolo 8 dobras c/ uma unidade, 
13 fios 100% algodão;  

Clean R$ 19,50 

54 80 160 Unid Papel grau cirúrgico 15cmx100m;  Esterilcare R$ 54,00 
55 100 200 Unid Papel grau cirúrgico 12cmx100m; Esterilcare R$ 38,78 
61 15 30 Caixa Seringa 10 ml s/ agulha caixa c/ 100 

unidades;  
Descarpack R$ 23,98 

62 5 10 Caixa Seringa 20 ml s/ agulha caixa c/ 100 
unidades;  

Descarpack R$ 40,29 
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64 20 40 Caixa Seringa 5 ml com agulha caixa c/ 100 
unidades;  

Descarpack R$ 16,78 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  administrativo@litoralmedi.com.br  Telefone:      
(47) 3367 3681; conta Banco do Brasil Ag 4251-x CC 27475-5 
 

MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

03 10 20 Unid Água oxigenada, com 1litro;  VicPharma R$ 3,77 
04 4 8 Unid Água para injeção estéril apirogênica 

10ml (caixa c/ 200 ampolas) 
Isofarma R$ 52,00 

16 250 500 Unid Categut 5,0 esterilizado;  Suturbras R$ 3,40 
30 10 20 Frasco Glutaraldeído, frasco com 1 litro;  Cinord R$ 34,00 
36 15 30 Unid Fixador citológico, com 30 ml;  Adlin R$ 3,80 
41 10 20 Kit Kit para nebulização, contendo: 01 

máscara adulto, uma máscara infantil, 
um copinho, uma extensão terminal de 
encaixe de rosca;  

Daru R$ 8,20 

44 20 40 Unid Lâminas para microscópio fosca, cx c/ 
50unidades 

Cral R$ 3,99 

56 12 24 Unid Pvpi- 10% iodopolividona, 1% iodo 
ativo, 1 litro; 

VicPharma R$ 14,70 

57 300 600 Pacote Saco p/ resíduos infectantes, capacidade 
30lts/9kg,dimensão 59x62cm, micra 10, 
pacote com 100 unidades;  

Rava R$ 14,50 

66 30 60 Unid Sonda folley 2 vias nº 18; Solidor R$ 3,15 
67 30 60 Unid Sonda folley 2 vias nº 20;  Solidor R$ 3,15 
72 2000 4000 Frasco Soro fisiológico, com 240 ml (frasco 

rígido);  
Farmax R$ 2,15 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  medplus@terra.com.br  Telefone: (55) 3219 
2087; conta Banco do Brasil Ag 3281-6 CC 13.186-5 Banrisul Ag 0353 CC 06.851719.0-3 
 
PSM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

05 50 100 Caixa Agulha desc. 13x0,45mm caixa c/ 100 
unidades;  

Descarpack R$ 6,31 

06 30 60 Caixa Agulha desc. 25x0,7mm, caixa c/ 
100unidades;  

Descarpack R$ 6,31 

07 30 60 Caixa Agulha desc. 25x0,8mm, caixa c/ 100 
unidades;   

Descarpack R$ 6,27 

08 100 200 Unid Algodão rolo 500g;  Melhormed  R$ 7,81 
18 40 80 Caixa Cotonete cx c/ 150 unidades;  Parentex R$ 2,79 
47 100 200 Pares Luva Cirúrgica  estéril 6,5 Descarpack R$ 0,97 
48 100 200 Pares Luva cirúrgica estéril 7,0;  Descarpack R$ 0,97 
49 400 800 Pares Luva cirúrgica estéril 7,5;  Descarpack R$ 0,97 
50 250 500 Pares Luva cirúrgica estéril 8,0;  Descarpack R$ 0,97 
58 250 500 Unid Scalp nº23;  Lamedid R$ 0,19 
59 100 200 Unid Scalp nº25;  Lamedid R$ 0,19 
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*Dados complementares do fornecedor: Email:  paulomotta@dipromed.far.br   Telefone:      
(51) 3239-7718; conta  
 
1.2. As quantidades constantes na tabela acima são estimativas, não se obrigando a 
Administração pela aquisição total. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, a 
partir da data de sua assinatura. 
 
2.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações 
que deles podem advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições, nos termos do artigo 15º, § 4°, 
da Lei n.° 8.666/93 e do artigo 5º do Decreto Municipal n.° 2.956/2014. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA: Do regime de execução  
 
3.1. A execução da presente Ata de Registro de Preços será em regime de compra, na 
forma conceituada no art. 6º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preços, será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual, de emissão de nota de empenho de despesa, de ordem de 
compra ou por outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei n° 
8.666/93. 
 
4.2. Considerando que as aquisições decorrentes deste Pregão terão entrega imediata e 
sem obrigação futura, será dispensada a celebração de instrumento específico de 
contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, sendo o mesmo 
substituído pela REQUISIÇÃO DE DESPESA. 
 
4.3. Cabe à secretaria ou órgão participante indicar o fiscalizador do contrato, ao qual, 
além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei n.° 8.666/ 93, compete: 
 
 a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade 
de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e 
os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; 
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 b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a 
ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 
 
 c) zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, por este, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; 
 
 d) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de 
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos 
bens licitados e a recusa do contratado em assinar contrato ou instrumento equivalente 
para fornecimento ou prestação de serviços. 
 
4.4. A contratação regular-se-á, no que concerne a sua execução, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições do Decreto Municipal n.º 2429/2008 e do Decreto Municipal 
n° 2.956/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e da Lei Federal n° 
10.520/02, pelas disposições deste edital e pelos preceitos de direito público. 
 
4.5. A inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste edital e em Lei, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
4.6. A rescisão antecipada do fornecimento por culpa da licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo órgão gerenciador, poderá resultar na aplicação de multa de 
mora no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação e na 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da responsabilização da licitante pelos danos 
causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na 
execução do fornecimento, a qual não será excluída ou reduzida pela fiscalização ou 
acompanhamento pela Secretaria competente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
5.1. O Departamento de Compras e Licitações será o órgão responsável pelo controle e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, sendo o 
responsável pela convocação, quando necessário, dos interessados para a celebração das 
contratações decorrentes, mediante a emissão da REQUISIÇÃO DE DESPESA, 
durante o período de vigência da Ata e nas condições estipuladas neste edital. 
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5.2. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da 
REQUISIÇÃO DE DESPESA, pela FORNECEDORA. 
 
5.3. A FORNECEDORA ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente esteja 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
6.1. O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 
recebimento da Requisição de Despesa.  
 
6.2. A entrega dos materiais deverá ser feita junto a Secretaria da Saúde e Assistência 
Social, localizada na Avenida Mauá n.° 1386 - Centro, Tuparendi/RS, sem despesas de 
frete. 
 
6.3. Os materiais ofertados, objeto desta licitação, deverão estar corretamente 
embalados, devendo ser observado o prazo de validade mínimo do produto de 01 
(um) ano a partir da emissão e entrega da NF (Nota Fiscal). 
 
6.4. O produto que será entregue pela FORNECEDORA deverá ser da mesma marca 
indicada na proposta apresentada, e deverá atender as especificações solicitadas, sob 
pena de não recebimento do mesmo. 
 
6.5. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na 
aplicação das sanções previstas no edital de licitação e nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 
7.2. A Nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do numero do processo licitatório e numero da requisição de despesa, a fim 
de acelerar o tramite de recebimento do material e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
 
7.3. Ocorrendo atraso no pagamento, a FORNECEDORA será compensada com juros 
de 0,5% ao mês, mais correção monetária com base no índice INPC, proporcional ao 
período do atraso, desde a data inicial do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A despesa decorrente da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
correrá à conta do crédito aberto através das dotações orçamentárias próprias, conforme 
indicado no edital do Pregão Eletrônico n.° 06/2016 - SRP. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93; ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações com os fornecedores. 
 
 9.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
9.3. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 
 
9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador pode: 
 
 a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; 
 
 b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.5. A comprovação será feita por meio de documentos, cabendo ao fornecedor 
apresentar cópia de notas fiscais de compra à vista anterior e posterior ao aumento, as 
quais não poderão conter encargos financeiros e preço promocional. 
 
9.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deve: 
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 a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
 c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.7. Na hipótese da licitante não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o 
órgão gerenciador, a seu critério, poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de 
Registro de Preços. 
 
9.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá, desde que seja 
conveniente aos interesses da Administração, cancelar, total ou parcialmente, a Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da proposta mais 
vantajosa, sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos, ou a 
indenizações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
10.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso do prazo de vigência ou 
quando não restarem fornecedores registrados e por iniciativa da Administração quando 
caracterizado o interesse público. 
  
10.2. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
 
 10.2.1. Pela Administração, quando: 
 
 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
der origem ao registro de preços; 
 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou 
não tenha retirado o instrumento equivalente (REQUISIÇÃO DE DESPESA) no prazo 
estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
 c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços; 
 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços; 
 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado; 
 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 
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 10.2.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório 
que deu origem ao registro de preços. 
 
10.3. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos 
previstos no item 10.2.1 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao 
registro de preços. 
 
10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-
se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
 
10.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o 
eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com 
antecedência de 15 (Quinze) dias da data da convocação para firmar contrato de 
fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
10.6. Será estabelecido no expediente da solicitação de que tratam os itens 10.2.1 e 
10.2.2, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 
 
10.7. Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços. 
 
10.8. Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo 
de cinco dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES, SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES. 
  
11.1. Das Obrigações da Fornecedora: 
 
a)  Entregar o objeto licitado conforme especificações do edital, e em consonância 

com a proposta de preços apresentada pelo licitante; 
 

b) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

c)  Providenciar a imediata correção das deficiências e de/ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE; 
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d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto 
deste Pregão; 
 

e)  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 
outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor; 

 
11.2. Das sanções administrativas e penalidades: 
  
11.2.1 Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o 
FORNECEDOR à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou 
da nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em 
atraso; 

 
 11.2.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 
8.666/93. 

 
11.2.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

 
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 
b) multa de até 10%(dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou 

do empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de 
força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02(dois) anos, quando da inexecução contratual 
sobrevierem prejuízos para a Administração; 

 
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. 
 
11.2.3. O licitante vencedor sujeitar-se-á multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do 
último lance ofertado e ficará impedido de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, nos casos elencados abaixo: 
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 a) deixar de entregar toda a documentação ou apresentá-la falsamente; 
 b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 c) não mantiver a proposta mediante recusa injustificada em assinar a Ata de 
Registro de Preços, termo contratual ou documento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido; 
 d) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços e do contrato; 
 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
11.2.4. A sanção de advertência de que trata o item 11.2.2. alínea “a”, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 

 
I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na entrega do produto; 
 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 
dos serviços da Secretaria Municipal, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave. 

 
11.2.5. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame 
e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração 
pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula 
editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da 
CONTRATANTE. 
 
11.2.6. O Município fica obrigado a pagar à CONTRATADA/FORNECEDORA, 
ocorrendo atraso no pagamento, juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais correção pelo 
INPC do período em atraso ou outro índice que vier a substituí-lo, desde a data final do 
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da vinculação e da legislação aplicável 

 
12.1. A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, estando em conformidade com as disposições da Lei n° 
10.520/02, Decreto Municipal n.° 2.429/2008, Decreto Municipal n.° 2.956/2014, Lei 
Complementar n.° 123/06, Lei Complementar n.° 147/2014 e, subsidiariamente a Lei 
Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, sendo que os documentos indispensáveis à 
contratação estão elencados no Edital do processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 
06/2016 – Sistema de Registro de Preços, que é parte integrante deste instrumento. 
 
12.2. A FORNECEDORA reconhece as prerrogativas asseguradas ao CONTRATANTE 
pelo artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como os direitos do mesmo no caso de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
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12.3. No caso de demanda judicial decorrente da execução desta Ata e que envolva 
interesse de qualquer dos partícipes, as demais partes deverão fornecer, em prazo hábil 
para defesa em juízo, todas as informações e documentos necessários para atuação 
judicial, bem como deverão participar ativamente do processo judicial, praticando todos 
os atos que lhes couberem, sob pena de inexecução contratual. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro  
 
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rosa – RS, para a resolução de qualquer 
litígio proveniente deste instrumento. 
 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada 
conforme, vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas 
testemunhas.  
                                   Tuparendi-RS, 27 de junho de 2016. 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 

Município de Tuparendi 
 
 
 

FORNECEDORA 
 
 
 
 

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 

 

 

 

 

FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 
 
 
 
 

GABRIEL LEITZKE GOTUZZO – EPP 
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LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI – ME 
 
 
 
 

MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA – ME 
 
 
 
 

PSM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 
 
 
 
 
Esta Ata de Registro de Preços 
Encontra-se examinado e               
esta de acordo.                         Aprovado pelo Procurador Jurídico. 
                       
Em ______/____________/_________              Em ______/____________/_________ 
   
    _______________________                                _______________________    
     Verediane Sigolin                                Fábio Píffero Füller 
            OAB. RS.52.735 
 
 TESTEMUNHAS: 

__________________________                  _________________________________ 


