
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 

Aos quinze dias do mês de março de 2016, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ, sito à Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do 
Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, por seu representante legal, 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 Presencial n.º 004/2016 para Registro de 
Preços nº 006/2016, homologado pelo Prefeito Alex Robevan de Lima, publicados no Diário 
Oficial do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens 
discriminados abaixo, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa JOSÉ 
VICENTE DE PAULA FILHO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.063.182/0001-08 
sediada à Rua Conego Benigno Lira, nº 12 – Centro – Surubim-PE, CEP: 55.750-000, 
representada pelo Sr. José Vicente de Paula Filho, brasileiro, casado, comerciante, portador da 
cédula de identidade nº 1.047.141 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 453.237.554-15, no 
certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também consta no 
processo licitatório n.º 008/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Objeto: Aquisição Parcelada de Urna Adulta 
e Infantil, Serviços de Translado Funerário e Ornamentação de Ataúdes, destinados à doação 
às famílias carentes deste Município, conforme anexo I. 

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 
sua assinatura. 

 
Item 

 
Discriminação 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valores em R$ 
Unitário Total 

01 

Urna Adulta Básica 
Em madeira modelo sextavada sem visor, tampa com 
aplicação em silk-screen, 06 (seis) alças parreira duras 
fixas com 04 (quatro) chavetas em metal ou plástico na 
tampa, forração em TNT com renda e babado, pintura 
nas cores imbuia, mogno, tabaco ou castanho escuro, 
medindo internamente (1,97m de comprimento X 0,59m 
de largura X 0,31 de altura) e externamente (2,02m de 
comprimento X 0,66m de largura X 0,35 de altura), com 
serviços de preparação e higienização do corpo e 

20 Unid. 1.200,00 24.000,00 
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remoção em qualquer localidade. 

02 

Urna Infantil 1,20m 
Em madeira modelo sextavada sem visor, tampa com 
aplicação em silk-screen, 04 (quatro) alças parreira duras 
fixas com 02 (duas) chavetas em metal ou plástico na 
tampa, forração em TNT com renda e babado, pintura 
nas cores branco, mogno ou castanho, medindo 
internamente (1,29m de comprimento X 0,40m de 
largura X 0,24 de altura) e externamente (1,35m de 
comprimento X 0,53m de largura X 0,26 de altura), com 
serviços de preparação e higienização do corpo e 
remoção em qualquer localidade. 

10 Unid. 300,00 3.000,00 

03 

Urna Infantil 0,80m 
Em madeira modelo sextavada sem visor, tampa com 
aplicação em silk-screen, 04 (quatro) alças parreira duras 
fixas com 02 (duas) chavetas em metal ou plástico na 
tampa, forração em TNT com renda e babado, pintura 
nas cores branco, mogno ou castanho, medindo 
internamente (0,88m de comprimento X 0,33m de 
largura X 0,19 de altura) e externamente (0,94m de 
comprimento X 0,38m de largura X 0,23 de altura), com 
serviços de preparação e higienização do corpo e 
remoção em qualquer localidade. 

05 Unid. 250,00 1.250,00 

04 

Urna Gorda 
Em madeira modelo sextavada com visor, tampa com 
aplicação em silk-screen, alça do tipo varão longo com 
suporte, 06 (seis) chavetas em metal ou plástico, bíblia 
metalizada ou cristo, pintura nas cores: imbuia, mogno, 
tabaco ou castanho escuro, medindo externamente 
(2,10m de comprimento X 0,72m de largura X 0,42 de 
altura), com serviços de preparação e higienização do 
corpo e remoção em qualquer localidade. 

05 Unid. 2.000,00 10.000,00 

05 

Traslado Funerário 
Serviço de remoção de corpos localizados fora do 
Município de Santa Maria do Cambucá, com trajeto a ser 
definido no momento do serviço, em veículo 
especializado para esta finalidade. 

9.000 
Unid / 

Km 
1,65 14.850,00 

06 

Ornamentação de Ataúdes 
Ornamentação do ataúde com flores naturais e da época 
composto por 05 (cinco) pacotes de crisântemos 
(monsenhor) tipo: Calábria ou xena em cores diversas 
preferencialmente brancas. 

45 Unid. 200,00 9.000,00 
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 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 prestação dos serviços 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Prefeitura de 
Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O percentual ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão 
Presencial nº 004/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
004/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 004/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer o objeto ora licitadas mediante o recebimento da Nota 
de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta 
corrente no Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
for efetuado o fornecimento do objeto e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 objeto fornecido não corresponder às especificações exigidas no 
Edital do Pregão Presencial nº 004/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 05 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da 
licitante vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Seretaria de Assistência 
Social, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 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 Presencial nº 004/2016 
e a proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 15 de março de 2016. 
 
 

 ___________________                                                          ____________________________            
Alex Robevan de Lima                                                          José Vicente de Paula Filho - Me                               
         -Prefeito-                                                                                         -Contratada- 
 
 
Testemunhas:                                                    
_______________________________________CPF:_________________________________ 
 
_______________________________________CPF:_________________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2016, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ, sito à Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-
PE, telefone: (81) 3757-1177, por seu representante legal, 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 Presencial n.º 007/2016 para Registro de Preços nº 007/2016, homologado 
pelo Prefeito Alex Robevan de Lima, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, resolve 
registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, tendo sido os referidos preços 
oferecidos pela empresa GRAFICA FONSECA LTDA - ME, com endereço à Rua João Batista, nº 
89, Centro, Surubim-PE, inscrito no  CNPJ sob o n° 08.513.512/0001-63, neste ato representada pelo o 
Sr. Fagner Alleson Barbosa Fonseca, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua 15 de novembro, 
nº 24 – 1º Andar, Centro, Surubim-PE, portador de RG n°. 7.417.033 SDS/PE e CPF nº. 061.129.614-
40, no certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também consta no 
processo licitatório n.º 015/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para aquisição de materiais de gráficos, de forma 
parcelada, destinados as Secretarias de Educação, Assistência Social e Administração, 
conforme termo de referência em anexo. 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor máximo em R$ 

Unitário Total 
 

01 
Bls. Taxa de Feira (Agente Arrecadador), f32, 100x01 
vias, offset 75g, numerado, 1x0 cor 

Bloco 200  R$   5,70   R$ 1.140,00  

02 
Pasta de Despesa para a tesouraria, f04, triplex 250g, 
4x0 cor 

Unidade 4000  R$   0,50   R$ 2.000,00  

03 
Bls. Requisição de Compra de Material, f16, 50x02 
vias, offset 75g e jornal, numerado, 1x0 cor 

Bloco 150  R$ 10,60   R$ 1.590,00  

04 
Ficha de Atividade Econômica, f32 offset 180g, 4x4 
cor 

Unidade 300  R$   0,45   R$    135,00  

05 
Bls. Solicitação de Combustível, f32, 50x02 vias, 
offset 75g e jornal, numerado, 1x0 cor 

Bloco 110  R$   4,82   R$    530,20  

06 
Bls. Solicitação de Serviços, f16, 50x02 vias, offset 
75g e jornal, numerado, 1x0 cor 

Bloco 110  R$   8,75   R$    962,50  

07 Fls. Papel Timbrado, f08, offset 75g, 4x0 cor Unidade 50.000  R$   0,26  R$13.000,00  

08 
Envelopes Ofício – Tam. 12 x 23 cm, offset 180g, 4x0 
cor 

Unidade 5.000  R$   1,20   R$ 6.000,00  

09 
Envelopes Saco – Tam. 24 x 34 cm, offset 180g, 4x0 
cor 

Unidade 5.000  R$   1,80   R$ 9.000,00  

10 
Banner ou Faixa em lona 440g, impressao digital 
colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento madeiras, ponteiras e ilhoses. 

M2 280  R$ 54,50  R$15.260,00  
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11 
Adesivo impressão digital colorida de melhor 
qualidade e alta definição. 

M2 120 
 R$ 49,10   R$ 5.892,00  

12 
Certificado, tamanho A4, couche 210g, impressao 
laser colorida 

Unidade 500  R$   3,15   R$ 1.575,00  

13 
Convite, tamanho A5, couche 210g, 4/0 cor, impresao 
laser colorida 

Unidade 1.000  R$   1,70   R$ 1.700,00  

14 Folder , f08, couche 300g, 4/4 cores, vinco Unidade 3000  R$   0,59   R$ 1.770,00  

15 
Impressão laser colorida, tamanho A4, couche 210g, 
impressao laser 

Unidade 1200  R$   3,20   R$ 3.840,00  

16 
Impressão laser colorida, tamanho A3, couche 210g, 
impressao laser 

Unidade 500  R$   6,52   R$ 3.260,00  

17 Panfleto, f16, couche 115g, 4/4 cores Unidade 10.000  R$   0,20   R$ 2.000,00  

18 
Ata dos Resultados Finais, f08, offset 75g, 1x1 cor, 
100x01 vias 

Bloco 80  R$ 26,80   R$ 2.144,00  

19 
Fichas Individual Registro das Aprendizagens, f08, 
offset 75g, 1x1 cor, 100x01 vias 

Bloco 70  R$ 26,80   R$ 1.876,00  

20 
Requerimentos de Matrícula 1ª a 4ª Série, f08, offset 
75g, 1x1 cor, 100x01 vias 

Bloco 70  R$ 26,80   R$ 1.876,00  

21 
Requerimentos de Matrícula 5ª a 8ª Série, f08, offset 
75g, 1x1 cor, 100x01 vias 

Bloco 70  R$ 26,80   R$ 1.876,00  

22 
Histórico Escolar, f08, offset 63g, 1x1 cor, 100x01 
vias 

Bloco 50  R$ 26,80   R$ 1.340,00  

23 Pastas Arquivo, f04, triplex 300g, 4x0 cor, dobradas Unidade 4.500  R$   1,20   R$ 5.400,00  

24 
Pastas do Aluno com aba, f04, cartolina azul 240g, 
4x4 cor 

Unidade 3.500  R$   1,50   R$ 5.250,00  

25 

Diário de Classe Educação Infantil, capa triplex 300g, 
4x1 cor, miolo com 178 páginas numeradas papel 
offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em lombo 
quadrado cola holt melt. 

Unidade 110  R$ 37,00   R$ 4.070,00  

26 

Diário de Classe 1º ao 5º ano, capa triplex 300g, 4x1 
cor, miolo com 186 páginas numeradas papel offset 
90g, 1x1 cor, acabamento colado em lombo quadrado 
cola holt melt. 

Unidade 100  R$ 39,70   R$ 3.970,00  

27 

Diário de Classe 6º ao 9º ano, capa triplex 300g, 4x1 
cor, miolo com 220 páginas numeradas papel offset 
90g, 1x1 cor, acabamento colado em lombo quadrado 
cola holt melt. 

Unidade 450  R$ 30,00  
 

R$13.500,00  

28 

Diário de Classe 1º ciclo, capa triplex 300g, 4x1 cor, 
miolo com 364 páginas numeradas papel offset 90g, 
1x1 cor, acabamento colado em lombo quadrado cola 
holt melt. 

Unidade 80  R$ 82,00   R$ 6.560,00  

29 

Diário de Classe 2º ciclo, capa triplex 300g, 4x1 cor, 
miolo com 364 páginas numeradas papel offset 90g, 
1x1 cor, acabamento colado em lombo quadrado cola 
holt melt. 

Unidade 80  R$ 82,00   R$ 6.560,00  

30 Declaração Provisória, f08, offset 63g, 1x1 cor Bloco 20  R$ 26,80   R$    536,00  

31 
Boletim de Registro do Aluno,  f16, offset 180g, 4x4 
cor 

Unidade 35  R$ 26,80   R$    938,00  

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 
sua assinatura. 
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Cambucá 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 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pelo Município de 
Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
007/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
007/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 007/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os materiaisora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta 
corrente no Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
for efetuado o fornecimento dos materiais e liquidada a despesa. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

6.1 - O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho 
e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos materiais fornecidos não corresponder às especificações exigidas 
no Edital do Pregão Presencial nº 007/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de 
Preços, a Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da 
licitante vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Diretoria de Transportes, 
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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, 
considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



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 Presencial nº 007/2016 
e a proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 22 de abril de 2016. 
 
 

___________________                                                                 ___________________            
Alex Robevan de Lima                                                                 Gráfica Fonseca Ltda 
        -Prefeito-                                                                                       -Contratada-                                                   

 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 
 

PROCESSO Nº 024/2016 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2016 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano de 2016, na cidade de Santa Maria do Cambucá, 
Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Vicente Correia, nº 01, Centro, reuniram-se o Prefeito do Município de Santa Maria do 
Cambucá, o Sr. Alex Robevan de Lima, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 
SSP-PE, residente na Rua Dr. Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, e 
como CONTRATADA – MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME, situada na 
Rua Galdino Bezerra, nº 21 – 1º Andar - Centro – Toritama-PE, inscrito no CNPJ sob o n° 
06.350.303/0001-10, por meio da sua representante legal, Sra. Maria Gilvânia Pereira 
Clemente, brasileira, casada, empresária, residente na Rua Manoel Borba, nº 91, Centro, 
Toritama - PE, portador da Cédula de Identidade n° 4.649.513 SDS/PE, para proceder, nos 
termos do Edital do Pregão nº 011/2016 – Registro de Preços, referente aos itens 
discriminados no Anexo I - (mapa de lances) desta ata, com seus respectivos preços unitários, 
com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, 
em conformidade com as disposições a seguir. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com 
validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa(s) para locação, montagem e 
desmontagem de sistema de sonorização, palcos, trio elétrico, gridil, camarotes, tendas, 
disciplinador, grupos geradores, Iluminação, cabines sanitárias e parques de diversões,  
para realização de festividades no Município de Santa Maria do Cambucá, conforme 
especificações contidas no Anexo V deste Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, 
independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie. 
 

Item Especificações 
Qtd Estimada 

de Diárias 
Valor da  
Diária R$ 

Valor  
Total R$ 

01 Som-Grande Porte 10 R$      4.900,00 R$    49.000,00 
02 Som Medio Porte 08 R$      4.500,00 R$    36.000,00 
03 Som Pequeno Porte 08 R$      2.700,00 R$    21.600,00 
04 Palco Grande Porte 02 R$      5.700,00 R$    11.400,00 
05 Palco Médio Porte 05 R$      4.500,00 R$    22.500,00 
06 Palco Pequeno Porte 02 R$      2.800,00 R$      5.600,00 
08 Camarote Modelo Piramide 05 R$      2.500,00 R$    12.500,00 
09 Camarotes Modelo Piramide 06 R$      2.000,00 R$    12.000,00 
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10 Tendas (Chapeu De Bruxa) 10 R$         370,00 R$      3.700,00 
11 Tendas  Modelo Piramide 04 R$      1.100,00 R$      4.400,00 
12 Disciplinadores 800 R$           27,00 R$    21.600,00 
13 Gridil 04 R$      2.400,00 R$    9.600,00 
14 Parques De Diversões 01 R$      8.000,00 R$      8.000,00 
15 Grupo Gerador 15 R$      1.800,00 R$    27.000,00 
16 Iluminação 102 R$         200,00 R$    20.400,00 
17 Trio Elétrico (Carreta) 02 R$    11.000,00 R$    22.000,00 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será prestado mediante execução indireta, sob a forma 
de preço por coluna, nos termos da Lei n° 8.666/1993. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Municipal de Santa 
Maria do Cambucá: 
 
a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição da prestação dos serviços, mediante 
o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
 
a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem de prestação de serviço; 
 
b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 
 
c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município de Santa Maria do Cambucá a firmar 
contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer 
licitações específicas para a prestação do serviço objeto desta Ata, observada a legislação 
pertinente, sendo assegurada preferência da prestação dos serviços ao detentor do registro, em 
igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor: 
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação;  
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b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste; 
 
c) prestar serviços no Município de Santa Maria do Cambucá, conforme especificação e 
preços registrados; 
 
d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas. 
 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO  
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O prazo para instalação completa de todos os itens licitados será da 
seguinte forma: 
 

a) O início da montagem será a partir da emissão da Ordem de Serviço, tendo como 
o prazo final para a conclusão dos serviços até 12 (doze) horas antes do início das 
festividades; 

 
b) Os serviços de desmontagem deverão iniciar após o encerramento das 

festividades, tendo como prazo final para a conclusão dos mesmos até 01 (um) dia. 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, as 
empresas prestadoras de serviços são os constantes do mapa de lances (Anexo I) desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de Santa Maria do Cambucá 
deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo 
à média apurada. 
 
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
a Contratada  apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode 
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cumprir as obrigações assumidas, o Município de Santa Maria do Cambucá poderá liberar a 
Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido 
de prestação do serviço. 
 
Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira. 
 
 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços 
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I) Por iniciativa da Administração: 
 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/1993; 
 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 
II) Por iniciativa do fornecedor: 
 
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos 
XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado. 
 
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pelo o Município de Santa Maria do Cambucá, facultando-se a este, 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
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Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o 
Município de Santa Maria do Cambucá poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua 
execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição infringida. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, após a prestação dos serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo da Secretaria de Finanças, situada à Praça Vicente Correia, nº 01, 
Centro, Santa Maria do Cambucá/PE. 
 
DAS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 
a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do serviço; 
 
b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do serviço; 
 
c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do serviço 
recusado, por dia decorrido; 
 
d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como 
recusa da prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do serviço rejeitado; 
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 
Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor 
contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
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Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada 
as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida 
Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  
 
Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da 
Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas 
nos subitens anteriores deste Edital.  
 
Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e 
nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir: 
 
a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços; 
 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 
 
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
 
d) Não mantiver a proposta; 
 
e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata 
de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Município de Santa Maria do 
Cambucá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no 
artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de 
Preços: 
 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Santa Maria do Cambucá; 
 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Município de Santa Maria do Cambucá. 
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Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou 
incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a 
execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de 
habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao Município de Santa Maria do Cambucá é 
reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do 
mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As obrigações financeiras assumidas correrão por conta 
dos recursos próprios constantes da dotação orçamentária nº.:  
02.00 - Poder Executivo 
02.07 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
13.392.0010.2.032 - Apoio a Atividades Festivas, Culturais e Religiosas 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão 
registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é 
competente o foro do Município de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias. 

 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 09 de junho de 2016. 
 

___________________                                         _______________________________            
Alex Robevan de Lima                                         Maria Gilvania Pereira Clemente Me 
         -Prefeito-                                                                          -Contratada-           
 
Testemunhas:                                                    
_______________________________________CPF:____________________________ 
_______________________________________CPF:____________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016 
 

PROCESSO Nº 024/2016 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2016 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano de 2016, na cidade de Santa Maria do Cambucá, 
Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Vicente Correia, nº 01, Centro, reuniram-se o Prefeito do Município de Santa Maria do 
Cambucá, o Sr. Alex Robevan de Lima, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 
SSP-PE, residente na Rua Dr. Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, e 
como CONTRATADA – NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES-ME, situada na Rua 
Paulino Joaquim de Oliveira, nº 205 - Centro – Lagoa de Itaenga-PE, inscrito no CNPJ sob o 
n°03.669.771/0001-64, por meio do seu representante legal, Sr. Nelson Alfredo de Souza, 
brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Paulino Joaquim de Oliveira, nº 205 - Centro 
– Lagoa de Itaenga-PE, portador da Cédula de Identidade n° 1.399.270 SSP/PE, para 
proceder, nos termos do Edital do Pregão nº 011/2016 – Registro de Preços, referente aos 
itens discriminados no Anexo I - (mapa de lances) desta ata, com seus respectivos preços 
unitários, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas 
alterações, em conformidade com as disposições a seguir. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com 
validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa(s) para locação, montagem e 
desmontagem de sistema de sonorização, palcos, trio elétrico, gridil, camarotes, tendas, 
disciplinador, grupos geradores, Iluminação, cabines sanitárias e parques de diversões,  
para realização de festividades no Município de Santa Maria do Cambucá, conforme 
especificações contidas no Anexo V deste Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, 
independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie. 
 

Item Especificações 
Qtd Estimada 

de Diárias 
Valor da  
Diária R$ 

Valor  
Total R$ 

01 Cabines Sanitárias 40 R$      185,00 R$    7.400,00 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será prestado mediante execução indireta, sob a forma 
de preço por coluna, nos termos da Lei n° 8.666/1993. 
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DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Municipal de Santa 
Maria do Cambucá: 
 
a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição da prestação dos serviços, mediante 
o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
 
a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem de prestação de serviço; 
 
b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 
 
c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município de Santa Maria do Cambucá a firmar 
contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer 
licitações específicas para a prestação do serviço objeto desta Ata, observada a legislação 
pertinente, sendo assegurada preferência da prestação dos serviços ao detentor do registro, em 
igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor: 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação;  
 
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste; 
 
c) prestar serviços no Município de Santa Maria do Cambucá, conforme especificação e 
preços registrados; 
 
d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas. 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO  
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA SEXTA - O prazo para instalação completa de todos os itens licitados será da 
seguinte forma: 
 

a) O início da montagem será a partir da emissão da Ordem de Serviço, tendo 
como o prazo final para a conclusão dos serviços até 12 (doze) horas antes do 
início das festividades; 

 
b) Os serviços de desmontagem deverão iniciar após o encerramento das 

festividades, tendo como prazo final para a conclusão dos mesmos até 01 (um) dia. 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, as 
empresas prestadoras de serviços são os constantes do mapa de lances (Anexo I) desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de Santa Maria do Cambucá 
deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo 
à média apurada. 
 
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
a Contratada  apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode 
cumprir as obrigações assumidas, o Município de Santa Maria do Cambucá poderá liberar a 
Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido 
de prestação do serviço. 
 
Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços 
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I) Por iniciativa da Administração: 
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a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/1993; 
 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 
II) Por iniciativa do fornecedor: 
 
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos 
XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado. 
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pelo o Município de Santa Maria do Cambucá, facultando-se a este, 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
 
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o 
Município de Santa Maria do Cambucá poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua 
execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição infringida. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, após a prestação dos serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo da Secretaria de Finanças, situada à Praça Vicente Correia, nº 01, 
Centro, Santa Maria do Cambucá/PE. 
 
DAS SANÇÕES 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 
a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do serviço; 
 
b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do serviço; 
 
c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do serviço 
recusado, por dia decorrido; 
 
d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como 
recusa da prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do serviço rejeitado; 
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 
Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor 
contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada 
as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida 
Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  
 
Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da 
Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas 
nos subitens anteriores deste Edital.  
 
Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e 
nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir: 
 
a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços; 
 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 
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c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
 
d) Não mantiver a proposta; 
 
e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata 
de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Município de Santa Maria do 
Cambucá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no 
artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de 
Preços: 
 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Santa Maria do Cambucá; 
 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Município de Santa Maria do Cambucá. 
 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou 
incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a 
execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de 
habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao Município de Santa Maria do Cambucá é 
reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do 
mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As obrigações financeiras assumidas correrão por conta 
dos recursos próprios constantes da dotação orçamentária nº.:  
02.00 - Poder Executivo 
02.07 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
13.392.0010.2.032 - Apoio a Atividades Festivas, Culturais e Religiosas 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão 
registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é 
competente o foro do Município de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias. 

 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 09 de junho de 2016. 
___________________                                             ______________________________            
Alex Robevan de Lima                                             Nelson A. de Souza Promoções-Me 
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                                  
 
Testemunhas:                                                    
_______________________________________CPF:____________________________ 
 
_______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 

Aos dois dias do mês de janeiro de 2017, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
DO CAMBUCÁ, sito à Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
telefone: (81) 3757-1177, por seu representante legal, 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 Presencial n.º 018/2016 para Registro de Preços nº 001/2017, homologado pelo Prefeito Alex 
Robevan de Lima, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços 
para a aquisição dos itens discriminados abaixo, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.936.545/0001-68, sediada à Rua Joaquim José Cavalcante Neto, nº 480 – Bairro Chã de Marinheiro 
– Surubim-PE, representada pelo Sr. Filipe Nascimento Campos, brasileiro, solteiro, comerciante, 
portador da cédula de identidade nº 6.301.056 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 040.421.264-64, no 
certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também consta no processo 
licitatório n.º 037/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus 
automotivos novos, de fabricação nacional, de forma parcelada, destinados aos 
veículos da frota Municipal da Prefeitura, conforme especificação abaixo: 

Item Discriminação Marca Quant. Unid. Valores em R$ 
Unitário Total  

01 Pneu 275/80 R22.5 Tração Formula  14 Unid  R$  2.600,00   R$  36.400,00  
02 Pneu 275/80 R22.5 Direcional Formula 52 Unid  R$  1.970,00   R$102.440,00  
03 Pneu 275/80 R22.5 Misto Pirelli  08 Unid  R$  2.550,00   R$  20.400,00  
04 Pneu 1000x20 Direcional Pirelli 12 Unid  R$  1.500,00   R$  18.000,00  
05 Pneu 1000x20 Tração Pirelli 42 Unid  R$  1.760,00   R$  73.920,00  
06 Pneu 1000R20 Misto  Pirelli 12 Unid  R$  2.320,00   R$  27.840,00  
07 Pneu 1000R20 Borrachudo Pirelli 30 Unid  R$  2.580,00   R$  77.400,00  
08 Pneu 900x20 Direcional Pirelli 26 Unid  R$  1.120,00   R$  29.120,00  
09 Pneu 900x20 Tração Pirelli 46 Unid  R$  1.350,00   R$  62.100,00  
10 Pneu 700x16 Direcional Pirelli 06 Unid  R$     580,00   R$    3.480,00  
11 Pneu 215/75 R17.5 Tração Pirelli 12 Unid  R$  1.400,00   R$  16.800,00  
12 Pneu 215/75 R17.5 Direcional Formula  38 Unid  R$  1.130,00   R$  42.940,00  
13 Pneu 215/75 R17.5 Misto Pirelli 08 Unid  R$  1.420,00   R$  11.360,00  
14 Pneu 175x70 R14 Firestone 32 Unid  R$     470,00   R$  15.040,00  
15 Pneu 700x16 Borrachudo Pirelli 06 Unid  R$     630,00   R$    3.780,00  
16 Pneu 750x16 Borrachudo Pirelli 46 Unid.  R$     780,00   R$  35.880,00  
17 Pneu 12.5/80-18  Pirelli 06 Unid  R$  1.950,00   R$  11.700,00  
18 Pneu 19.5 L-24 Pirelli 06 Unid  R$  4.200,00   R$  25.200,00  
19 Pneu 1.400x24 Pirelli 18 Unid  R$  4.000,00   R$  72.000,00  
20 Pneu 17.5x25 Goodyear  10 Unid  R$  5.050,00   R$  50.500,00  
21 Pneu 205/70 R 15 Pirelli 16 Unid  R$     830,00   R$  13.280,00  
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22 Câmara 17.5x25 Tortuga  10 Unid  R$     510,00   R$    5.100,00  
23 Câmara 12.5/80-18 Tortuga 06 Unid  R$     245,00   R$    1.470,00  
24 Câmara 19.5 L-24 Tortuga 06 Unid   R$     510,00   R$    3.060,00  
25 Câmara 750x16 Tortuga 46 Unid  R$       90,00   R$    4.140,00  
26 Câmara 900x20 Pirelli 72 Unid  R$     170,00   R$  12.240,00  
27 Câmara 1000x20 Q Bom 96 Unid  R$     175,00   R$  16.800,00  
28 Câmara 1400x24 Q Bom 18 Unid  R$     550,00   R$    9.900,00  
29 Câmara R16 TR15 Tortuga 12 Unid  R$       70,00   R$       840,00  
30 Protetor 17,5x25 Abe 10 Unid  R$     300,00   R$    3.000,00  
31 Protetor 750x16 Ruzi 46 Unid  R$       38,00   R$    1.748,00  
32 Protetor 900x20 Ruzi 68 Unid  R$       45,00   R$    3.060,00  
33 Protetor 1400x24 Andrade  18 Unid  R$       95,00   R$    1.710,00  

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 
sua assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Cambucá 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 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pelo Município de 
Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
018/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
018/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 018/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
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4.1 - A contratada deverá fornecer os materiais ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta 
corrente no Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
for efetuado o fornecimento dos materiais e liquidada a despesa. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

6.1 - O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho 
e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos materiais fornecidos não corresponder às especificações exigidas 
no Edital do Pregão Presencial nº 018/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de 
Preços, a Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
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máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da 
licitante vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Diretoria de Transportes, 
consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 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 Presencial nº 018/2016 
e a proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de janeiro de 2017. 
_____________________                             ___________________________________ 
Alex Robevan de Lima                               Surubim C Comercio de Rodas Ltda- Me                                                   
           Prefeito                                                                     -Contratada- 
 
Testemunhas:                                                   
_____________________________________CPF:____________________________ 
_____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 001/2017, para o Registro de 
Preços n.º 002/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO – ME, com 
endereço à Av. São Sebastião, nº 1050, Bairro São Sebastião – Surubim-PE, CEP: 
55.750-000, inscrito no CNPJ sob o n° 00.439.809/0001-14, neste ato representada 
pelo o Sr. José Fernandes do Nascimento, brasileiro, casado, comerciante, residente 
na Av. São Sebastião, nº 1050, Bairro São Sebastião, Surubim-PE, portador de RG 
n°. 1.983.123 SSP/PE e CPF nº. 232.006.004-97, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 002/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 11 – Linha Leve - Sec. Educação Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

LOTE 13 - Linha Leve - Sec. Assistência Social Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
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DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
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DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
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f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 

 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis,caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 _____________________                            ________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  José Fernandes do Nascimento – Me                                          
         -Prefeito-                                                                        -Contratada-                                       
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 001/2017, para o Registro de 
Preços n.º 003/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA-ME,  com endereço na 
Av. Senador Paulo Pessoa Guerra, nº 1250, Galpão 01, Centro – Surubim-PE, CEP: 
55.750-000, inscrito no CNPJ sob o n° 11.548.695/0001-67, neste ato representada 
pela a Sra. Elayne Assunção de Moura, brasileira, solteira, comerciante, residente 
na Rua João Batista, nº 102, Centro, Surubim- PE, portadora de RG n.º 5.074.798 
SSP/PE e CPF n.º 028.909.714-22, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais 
normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 
002/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e 
condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 04 – Caminhões - Sec. Agricultura Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

LOTE 06 - Ônibus - Sec. Educação Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

LOTE 07 – Ônibus - Sec. Educação Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

LOTE 12 – Caminhonete C/Aberta - Sec. Educação 
e Assistência Social 

Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

LOTE 14 – Caminhonete C/Fechada - Sec. 
Agricultura 

Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
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preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 _____________________                            ________________________________            
Alex Robevan de Lima                                            Auto Peças Assunção Ltda-Me                                          
         -Prefeito-                                                                        -Contratada-                                       
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 001/2017, para o Registro de 
Preços n.º 004/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA - EPP, com 
endereço à Av. Senador Paulo Pessoa Guerra, nº 340, Centro, Surubim-PE, inscrito 
no  CNPJ sob o n° 03.785.936/0001-63, neste ato representada pelo o Sr. José 
Arnóbio Barbosa de Lima, brasileiro, casado, comerciante, residente na Av. Senador 
Paulo Pessoa Guerra, 1º Andar, nº 360, Centro, Surubim-PE, portador de RG n°. 
24.769.603-1 SSP/PE e CPF nº. 687.387.654-20, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 002/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 05 – Caminhões - Sec. Agricultura Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

LOTE 08 - Microônibus - Sec. Educação Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

LOTE 09 – Microônibus - Sec. Educação Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

LOTE 10 – Microônibus - Sec. Educação Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
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preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 _____________________                            ________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  José Arnóbio Barbosa de Lima - EPP                                          
         -Prefeito-                                                                        -Contratada-                                       
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 001/2017, para o Registro de 
Preços n.º 005/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES 
LTDA-EPP, com endereço à Av. Antonio Torres Galvão, nº 366 – Galpão B, Bairro 
Imbiribeira – Recife-PE, inscrito no CNPJ sob o n° CNPJ n.º 08.164.121/0001-80, 
neste ato representada pelo o Sr. Mácio José Amorim Muniz, brasileiro, casado, 
administrador de Empresas, residente na Rua Poeta Zezito Neves, nº. 38 – Aptº 
1301, Bairro de Boa Viagem, Recife-PE, portador de RG n°. 1.694.006 SSP/PE e 
CPF nº. 268.780.544-00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas 
legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 002/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 01 – Máquinas - Sec. Agricultura Desconto oferecido: 8 % (oito por cento) 

LOTE 02 - Máquinas - Sec. Agricultura Desconto oferecido: 8 % (oito por cento) 

LOTE 03 – Máquinas - Sec. Agricultura Desconto oferecido: 8 % (oito por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
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DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
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DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
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f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 

 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 ___________________        ____________________________________________            
Alex Robevan de Lima           Petral Peças para Tratores e Caminhões Ltda-EPP                                          
         -Prefeito-                                                               -Contratada-                                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017 

 
SEC. DE EDUCAÇÃO 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 006/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORÍFICO EPP, CNPJ 
n.º 01.832.395/0001-51, com endereço na Av. São Sebastião, nº 692, Bairro Centro 
– Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo o Sr. Inaldo Barbosa da Silva, 
brasileiro, casado, comerciante, , portador de RG n°. 2.031.593 SSP/PE e CPF nº. 
389.436.464-53, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 90, Centro, Surubim-PE, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinado a Secretaria de Educação, 
conforme abaixo: 
 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
02 Álcool Etílico Hidratado  12x500ml  20 Cx.  R$    43,00   R$      860,00  
03 Avental 48cmx68cm 100 Unid.  R$      4,20   R$      420,00  
04 Bacia Reciclada 40 cm Canelada 60 Unid.  R$      5,50   R$      330,00  
05 Balde Reciclado 10 l. 80 Unid.  R$      4,70   R$      376,00  
06 Balde Reciclado 21 l. 30 Unid.  R$    12,00   R$      360,00  
08 Copo Descartável p/ Água 25x250ml 20 Cx.  R$  103,00   R$   2.060,00  
10 Detergente Líquido 12x500ml  150 Cx.  R$    18,00   R$   2.700,00  
12 Flanela 39xcmx59cm 100 Unid.  R$      3,00   R$      300,00  
13 Fosforo 10cxx40palitos - c /20 Maços 20 Pacote  R$    44,00   R$      880,00  
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14 Lã de Aço 14x8und - 60g 80 Pacote  R$    16,50   R$   1.320,00  
17 Lixeiro Telado Reciclado 10l 40 Unid.  R$      4,00   R$      160,00  
18 Luva p/ Limpeza Latex G. 50 Pares  R$      4,50   R$      225,00  
19 Luva p/ Limpeza Latex M. 50 Pares  R$      4,50   R$      225,00  
20 Luva p/ Limpeza Latex P. 20 Pares  R$      4,50   R$        90,00  
21 Multi-Inseticida sem cheiro Aerossol 12x270ml. 20 Cx.  R$  138,00   R$   2.760,00  
22 Odorizador de Ambiente Aerossol 12x360ml. 10 Cx.  R$  127,00   R$   1.270,00  
23 Pá de Lixo Galvanizada c/cabo longo 40 Unid.  R$      5,00   R$      200,00  
24 Pano de Copa 46x82cm 150 Unid.  R$      2,65   R$      397,50  
28 Polidor de Alumínio 24x500ml 50 Cx.  R$    37,00   R$   1.850,00  
29 Rodo de Borracha 30 cm 40 Unid.  R$      5,00   R$      200,00  
30 Sabão em Pó 26x500g 100 Cx.  R$    74,00   R$   7.400,00  
31 Sabão Tablete 50x200g 20 Cx.  R$    54,50   R$   1.090,00  
32 Sabonete Líquido 6x2 l. 5 Cx.  R$  170,00   R$      850,00  
33 Sabonete Suave 90g 40 Dúzia  R$    14,50   R$      580,00  
34 Saco p/ Limpeza 40cm x48cm 200 Unid.  R$      3,80   R$      760,00  
35 Sacos p/ Lixo 100 lt. 24x5 unid.  30 Fardo  R$    76,50   R$   2.295,00  
38 Sacos p/ Lixo 50 lt.  24x10 Unid 30 Fardo  R$    76,50   R$   2.295,00  
41 Vassoura p/ Sanitário 30 Unid.  R$      5,10   R$      153,00  
42 Vassourão Plástico 30cm  30 Unid.  R$    13,70   R$      411,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
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dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
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acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
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DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
 
 __________________                                __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017 

 
SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 007/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORÍFICO EPP, CNPJ 
n.º 01.832.395/0001-51, com endereço na Av. São Sebastião, nº 692, Bairro Centro 
– Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo o Sr. Inaldo Barbosa da Silva, 
brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 2.031.593 SSP/PE e CPF nº. 
389.436.464-53, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 90, Centro, Surubim-PE, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinado a Secretaria de 
Administração, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
02 Álcool Etílico Hidratado 12x500ml  10 Cx.  R$    43,00   R$    430,00  
03 Avental 48cmx68cm 20 Unid.  R$      4,20   R$      84,00  
04 Bacia Reciclada 40 cm Canelada 30 Unid.  R$      5,50   R$    165,00  
05 Balde Reciclado 10 l. 25 Unid.  R$      4,70   R$    117,50  
06 Balde Reciclado 21 l. 25 Unid.  R$    12,00   R$    300,00  
08 Copo Descartável p/ Água 25x250ml 10 Cx.  R$  103,00   R$ 1.030,00  
10 Detergente Líquido 12x500ml  100 Cx.  R$    18,00   R$ 1.800,00  
12 Flanela 39xcmx59cm 60 Unid.  R$      3,00   R$    180,00  
13 Fosforo 10cxx40palitos - c /20 Maços 10 Pacote  R$    44,00   R$    440,00  
14 Lã de Aço 14x8und - 60g 30 Pacote  R$    16,50   R$    495,00  
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17 Lixeiro Telado Reciclado 10l 30 Unid.  R$      4,00   R$    120,00  
18 Luva p/ Limpeza Latex G. 20 Pares  R$      4,50   R$      90,00  
19 Luva p/ Limpeza Latex M. 20 Pares  R$      4,50   R$      90,00  
20 Luva p/ Limpeza Latex P. 10 Pares  R$      4,50   R$      45,00  
21 Multi-Inseticida sem cheiro Aerossol 12x270ml. 20 Cx.  R$  138,00   R$ 2.760,00  
22 Odorizador de Ambiente Aerossol 12x360ml. 10 Cx.  R$  127,00   R$ 1.270,00  
23 Pá de Lixo Galvanizada c/cabo longo 40 Unid.  R$      5,00   R$    200,00  
24 Pano de Copa 46x82cm 80 Unid.  R$      2,65   R$    212,00  
28 Polidor de Alumínio 24x500ml 15 Cx.  R$    37,00   R$    555,00  
29 Rodo de Borracha 30 cm 50 Unid.  R$      5,00   R$    250,00  
30 Sabão em Pó 26x500g 30 Cx.  R$    74,00   R$ 2.220,00  
31 Sabão Tablete 50x200g 10 Cx.  R$    54,50   R$    545,00  
32 Sabonete Líquido 6x2 l. 5 Cx.  R$  170,00   R$    850,00  
33 Sabonete Suave 90g 10 Dúzia  R$    14,50   R$    145,00  
34 Saco p/ Limpeza 40cm x48cm 100 Unid.  R$      3,80   R$    380,00  
35 Sacos p/ Lixo 100 lt. 24x5 unid.  30 Fardo  R$    76,50   R$ 2.295,00  
38 Sacos p/ Lixo 50 lt.  24x10 Unid 30 Fardo  R$    76,50   R$ 2.295,00  
41 Vassoura p/ Sanitário 50 Unid.  R$      5,10   R$    255,00  
42 Vassourão Plástico 30cm  20 Unid.  R$    13,70   R$    274,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
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isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 

 
 
 __________________                                __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2017 

 
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 008/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORÍFICO EPP, CNPJ 
n.º 01.832.395/0001-51, com endereço na Av. São Sebastião, nº 692, Bairro Centro 
– Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo o Sr. Inaldo Barbosa da Silva, 
brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 2.031.593 SSP/PE e CPF nº. 
389.436.464-53, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 90, Centro, Surubim-PE, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de Assistência 
Social, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
02 Álcool Etílico Hidratado  12x500ml  10 Cx.  R$    43,00   R$    430,00  
03 Avental 48cmx68cm 20 Unid.  R$      4,20   R$       84,00  
04 Bacia Reciclada 40 cm Canelada 30 Unid.  R$      5,50   R$    165,00  
05 Balde Reciclado 10 l. 30 Unid.  R$      4,70   R$    141,00  
06 Balde Reciclado 21 l. 30 Unid.  R$    12,00   R$    360,00  
07 Condicionador criança 500ml 120 Unid.  R$    11,00   R$ 1.320,00  
09 Copo Descartável p/ Água 25x250ml 10 Cx.  R$  103,00   R$ 1.030,00  
10 Creme de Pentear Criança 300ml 120 Unid.  R$      8,50   R$ 1.020,00  
12 Detergente Líquido 12x500ml  100 Cx.  R$    18,00   R$ 1.800,00  
14 Flanela 39xcmx59cm 100 Unid.  R$      3,00   R$    300,00  
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15 Fosforo 10cxx40palitos - c /20 Maços 15 Pacote  R$    44,00   R$    660,00  
19 Fralda descartável infatil G - C/07 Unid. 500 Unid.  R$      5,70   R$ 2.850,00  
20 Fralda descartável infatil M - C/09 Unid. 500 Unid.  R$      5,70   R$ 2.850,00  
21 Fralda descartável infatil P - C/10 Unid 500 Unid.  R$      5,70   R$ 2.850,00  
22 Lã de Aço 14x8und - 60g 50 Pacote  R$    16,50   R$    825,00  
25 Lixeiro Telado Reciclado 10l 50 Unid.  R$      4,00   R$    200,00  
26 Luva p/ Limpeza Latex G. 20 Pares  R$      4,50   R$       90,00  
27 Luva p/ Limpeza Latex M. 20 Pares  R$      4,50   R$       90,00  
28 Luva p/ Limpeza Latex P. 10 Pares  R$      4,50   R$       45,00  
29 Multi-Inseticida sem cheiro Aerossol 12x270ml. 20 Cx.  R$  138,00   R$ 2.760,00  
30 Odorizador de Ambiente Aerossol 12x360ml. 10 Cx.  R$  127,00   R$ 1.270,00  
31 Pá de Lixo Galvanizada c/cabo longo 50 Unid.  R$      5,00   R$    250,00  
32 Pano de Copa 46x82cm 100 Unid.  R$      2,65   R$    265,00  
36 Polidor de Alumínio 24x500ml 30 Cx.  R$    37,00   R$ 1.110,00  
37 Rodo de Borracha 30 cm 50 Unid.  R$      5,00   R$    250,00  
38 Sabão em Pó 26x500g 80 Cx.  R$    74,00   R$ 5.920,00  
39 Sabão Tablete 50x200g 15 Cx.  R$    54,50   R$    817,50  
40 Sabonete Líquido 6x 2 l. 5 Cx.  R$  170,00   R$    850,00  
41 Sabonete Suave 90g 10 Dúzia  R$    14,50   R$    145,00  
42 Saco p/ Limpeza 40cm x48cm 100 Unid.  R$      3,80   R$    380,00  
43 Sacos p/ Lixo 100 lt. 24x5 unid.  10 Fardo  R$    76,50   R$    765,00  
46 Sacos p/ Lixo 50 lt.  24x10 Unid 20 Fardo  R$    76,50   R$ 1.530,00  
47 Shampoo criança 500ml 120 Unid.  R$      9,75   R$ 1.170,00  
50 Vassoura p/ Sanitário 40 Unid.  R$      5,10   R$    204,00  
51 Vassourão Plástico 30cm  50 Unid.  R$    13,70   R$    685,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
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Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
 
 __________________                                __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2017 

 
SEC. DE AGRICULTURA 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 009/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORÍFICO EPP, CNPJ 
n.º 01.832.395/0001-51, com endereço na Av. São Sebastião, nº 692, Bairro Centro 
– Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo o Sr. Inaldo Barbosa da Silva, 
brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 2.031.593 SSP/PE e CPF nº. 
389.436.464-53, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 90, Centro, Surubim-PE, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de Agricultura, 
conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
02 Álcool Etílico Hidratado  12x500ml  5 Cx.  R$    43,00   R$      215,00  
03 Bacia Reciclada 40 cm Canelada 10 Unid.  R$      5,50   R$        55,00  
04 Balde Reciclado 10 l. 10 Unid.  R$      4,70   R$        47,00  
05 Balde Reciclado 21 l. 10 Unid.  R$    12,00   R$      120,00  
07 Copo Descartável p/ Água 25x250ml 5 Cx.  R$  103,00   R$      515,00  
09 Detergente Líquido 12x500ml  10 Cx.  R$    18,00   R$      180,00  
11 Flanela 39xcmx59cm 30 Unid.  R$      3,00   R$        90,00  
12 Fosforo 10cxx40palitos - c /20 Maços 5 Pacote  R$    44,00   R$      220,00  
13 Lã de Aço 14x8und - 60g 10 Pacote  R$    16,50   R$      165,00  
16 Lixeiro Telado Reciclado 10l 10 Unid.  R$      4,00   R$        40,00  
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17 Luva p/ Limpeza Latex 20 Pares  R$      4,50   R$        90,00  
18 Multi-Inseticida sem cheiro Aerossol 12x270ml. 8 Cx.  R$  138,00   R$  1.104,00  
19 Odorizador de Ambiente Aerossol 12x360ml. 5 Cx.  R$  127,00   R$      635,00  
20 Pá de Lixo Galvanizada c/cabo longo 10 Unid.  R$      5,00   R$        50,00  
21 Pano de Copa 46x82cm 30 Unid.  R$      2,65   R$        79,50  
25 Polidor de Alumínio 24x500ml 5 Cx.  R$    37,00   R$      185,00  
26 Rodo de Borracha 30 cm 10 Unid.  R$      5,00   R$        50,00  
27 Sabão em Pó 26x500g 15 Cx.  R$    74,00   R$  1.110,00  
28 Sabão Tablete 50x200g 5 Cx.  R$    54,50   R$      272,50  
29 Sabonete Líquido 6x2 l. 2 Cx.  R$  170,00   R$      340,00  
30 Sabonete Suave 90g 5 Dúzia  R$    14,50   R$        72,50  
31 Saco p/ Limpeza 40cm x48cm 40 Unid.  R$      3,80   R$      152,00  
32 Sacos p/ Lixo 100 lt. 24x5 unid.  5 Fardo  R$    76,50   R$      382,50  
35 Sacos p/ Lixo 50 lt.  24x10 Unid 5 Fardo  R$    76,50   R$      382,50  
38 Vassoura p/ Sanitário 10 Unid.  R$      5,10   R$        51,00  
39 Vassourão Plástico 30cm  10 Unid.  R$    13,70   R$      137,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
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DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
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a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
 
 __________________                                __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2017 

 
SEC. DE EDUCAÇÃO 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 010/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JR ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 
07.616.168/0001-75, com endereço na Rua Sete Rancho, nº 159, Mandurí – Frei 
Miguelinho-PE, CEP: 55.780-000, representada pelo o Sr. José Ricardo Alves de 
Lima, brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 4.765.445 SSP/PE e CPF 
nº. 920.690.614-34, residente na Rua Agamenon Magalhães, nº 34, Lagoa da Vaca, 
Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de Educação, 
conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Água Sanitária 12x1000ml 120 Cx.  R$       19,00   R$     2.280,00  
07 Copo Descartável p/ Água 25x180ml 50 Cx.  R$       75,00   R$     3.750,00  
09 Desinfetante p/ Banheiro 12x500ml  120 Cx.  R$       19,50   R$     2.340,00  
11 Esponja Dupla Face 100x71x20cm 20 Cx.  R$       27,00   R$        540,00  
15 Limpa Vidro 12x500ml  15 Cx.  R$       74,50   R$     1.117,50  
16 Limpador Multiuso 12x500ml 10 Cx.  R$       48,00   R$        480,00  
25 Papel Higiênico 16x4unid - c/60mx10cm 150 Fardo  R$       76,00   R$   11.400,00  
26 Papel Toalha 12x2unid - 55m - 22x20cm 15 Fardo  R$       21,40   R$        321,00  
27 Pastilha Sanitária Pedra 35g 350 Unid.  R$         1,35   R$        472,50  
36 Sacos p/ Lixo 15 lt. 24x20 Unid 50 Fardo  R$       72,00   R$     3.600,00  
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37 Sacos p/ Lixo 30 lt. 24x10 Unid 50 Fardo  R$       72,00   R$     3.600,00  
39 Vassoura de Nylon 20cm 100 Unid.  R$         6,95   R$        695,00  
40 Vassoura de Pêlo 20cm 80 Unid.  R$         6,95   R$        556,00  

DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
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DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
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c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 
Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 

 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 

___________________                               __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  JR Alves Comercio de Alimentos Ltda                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2017 

 
SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 011/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JR ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 
07.616.168/0001-75, com endereço na Rua Sete Rancho, nº 159, Mandurí – Frei 
Miguelinho-PE, CEP: 55.780-000, representada pelo o Sr. José Ricardo Alves de 
Lima, brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 4.765.445 SSP/PE e CPF 
nº. 920.690.614-34, residente na Rua Agamenon Magalhães, nº 34, Lagoa da Vaca, 
Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de 
Administração, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Água Sanitária 12x1000ml 80 Cx.  R$       19,00   R$     1.520,00  
07 Copo Descartável p/ Água 25x180ml 20 Cx.  R$       75,00   R$     1.500,00  
09 Desinfetante p/ Banheiro 12x500ml  100 Cx.  R$       19,50   R$     1.950,00  
11 Esponja Dupla Face 100x71x20cm 10 Cx.  R$       27,00   R$        270,00  
15 Limpa Vidro 12x500ml  10 Cx.  R$       74,50   R$        745,00  
16 Limpador Multiuso 12x500ml 10 Cx.  R$       48,00   R$        480,00  
25 Papel Higiênico 16x4unid - c/60mx10cm 50 Fardo  R$       76,00   R$     3.800,00  
26 Papel Toalha 12x2unid - 55m - 22x20cm 10 Fardo  R$       21,40   R$        214,00  
27 Pastilha Sanitária Pedra 35g 200 Unid.  R$         1,35   R$        270,00  
36 Sacos p/ Lixo 15 lt. 24x20 Unid 20 Fardo  R$       72,00   R$     1.440,00  
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37 Sacos p/ Lixo 30 lt. 24x10 Unid 20 Fardo  R$       72,00   R$     1.440,00  
39 Vassoura de Nylon 20cm 50 Unid.  R$         6,95   R$        347,50  
40 Vassoura de Pêlo 20cm 50 Unid.  R$         6,95   R$        347,50  

DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
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DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
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c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 
Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 

 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 

__________________                                 __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  JR Alves Comercio de Alimentos Ltda                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2017 

 
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 013/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JR ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 
07.616.168/0001-75, com endereço na Rua Sete Rancho, nº 159, Mandurí – Frei 
Miguelinho-PE, CEP: 55.780-000, representada pelo o Sr. José Ricardo Alves de 
Lima, brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 4.765.445 SSP/PE e CPF 
nº. 920.690.614-34, residente na Rua Agamenon Magalhães, nº 34, Lagoa da Vaca, 
Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de Assistência 
Social, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Água Sanitária 12x1000ml 120 Cx.  R$       19,00   R$      2.280,00  
08 Copo Descartável p/ Água 25x180ml 40 Cx.  R$       75,00   R$      3.000,00  
11 Desinfetante p/ Banheiro 12x500ml  120 Cx.  R$       19,50   R$      2.340,00  
13 Esponja Dupla Face 100x71x20cm 20 Cx.  R$       27,00   R$         540,00  
16 Fralda descartável geriatrica adulto G - C/08 Unid 500 Unid.  R$       13,80   R$      6.900,00  
17 Fralda descartável geriatrica adulto M - C/08 Unid 500 Unid.  R$       13,80   R$      6.900,00  
18 Fralda descartável geriatrica adulto P - C/10 Unid 500 Unid.  R$       13,80   R$      6.900,00  
23 Limpa Vidro 12x500ml  15 Cx.  R$       74,50   R$      1.117,50  
24 Limpador Multiuso 12x500ml 5 Cx.  R$       48,00   R$         240,00  
33 Papel Higiênico 16x4unid - c/60mx10cm 100 Fardo  R$       76,00   R$      7.600,00  
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34 Papel Toalha 12x2unid - 55m - 22x20cm 10 Fardo  R$       21,40   R$         214,00  
35 Pastilha Sanitária Pedra 35g 300 Unid.  R$         1,35   R$         405,00  
44 Sacos p/ Lixo 15 lt. 24x20 Unid 20 Fardo  R$       72,00   R$      1.440,00  
45 Sacos p/ Lixo 30 lt. 24x10 Unid 20 Fardo  R$       72,00   R$      1.440,00  
48 Vassoura de Nylon 20cm 100 Unid.  R$         6,95   R$         695,00  
49 Vassoura de Pêlo 20cm 80 Unid.  R$         6,95   R$         556,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
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1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
  
__________________                                 __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  JR Alves Comercio de Alimentos Ltda                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2017 

 
SEC. DE AGRICULTURA 

 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 002/2017, para o Registro de 
Preços n.º 013/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa JR ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 
07.616.168/0001-75, com endereço na Rua Sete Rancho, nº 159, Mandurí – Frei 
Miguelinho-PE, CEP: 55.780-000, representada pelo o Sr. José Ricardo Alves de 
Lima, brasileiro, casado, comerciante, portador de RG n°. 4.765.445 SSP/PE e CPF 
nº. 920.690.614-34, residente na Rua Agamenon Magalhães, nº 34, Lagoa da Vaca, 
Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados a Secretaria de Agricultura, 
conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Água Sanitária 12x1000ml 20 Cx.  R$       19,00  R$        380,00  
06 Copo Descartável p/ Água 25x180ml 10 Cx.  R$       75,00  R$        750,00  
08 Desinfetante p/ Banheiro 12x500ml  20 Cx.  R$       19,50  R$        390,00  
10 Esponja Dupla Face 100x71x20cm 5 Cx.  R$       27,00  R$        135,00  
14 Limpa Vidro 12x500ml  5 Cx.  R$       74,50  R$        372,50  
15 Limpador Multiuso 12x500ml 5 Cx.  R$       48,00  R$        240,00  
22 Papel Higiênico 16x4unid - c/60mx10cm 10 Fardo  R$       76,00  R$        760,00  
23 Papel Toalha 12x2unid - 55m - 22x20cm 2 Fardo  R$       21,40  R$          42,80  
24 Pastilha Sanitária Pedra 35g 100 Unid.  R$         1,35  R$        135,00  
33 Sacos p/ Lixo 15 lt. 24x20 Unid 8 Fardo  R$       72,00  R$        576,00  
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34 Sacos p/ Lixo 30 lt. 24x10 Unid 8 Fardo  R$       72,00  R$        576,00  
36 Vassoura de Nylon 20cm 10 Unid.  R$         6,95   R$          69,50  
37 Vassoura de Pêlo 20cm 10 Unid.  R$         6,95   R$          69,50  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
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DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
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c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 
Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 

 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
 
 __________________                                __________________________________            
Alex Robevan de Lima                                  JR Alves Comercio de Alimentos Ltda                            
         -Prefeito-                                                                           -Contratada-                                        
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2017 

 
 
Ao dia dez do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 004/2017, para o Registro de 
Preços n.º 014/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA, CNPJ n.º 
02.472.105/0001-79, com endereço na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
2156, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 51.180-000, representada pela a Sra. Ana 
Paula Costa, brasileira, solteira, administradora de empresa, portadora de RG n°. 
3.688.472 SSP/PE e CPF nº. 711.953.194-87, e pelo o Sr. Aristótelis Oliveira de 
Meneses, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, portador de RG n°. 
317.475 SSP/SE e CPF nº. 318.092.445-34, ambos domiciliados na Av. 
Mascarenhas de Morais, nº. 2156, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em 
decorrência do Processo Licitatório n.º 017/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 
8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de veículos 0km para 
a Secretaria de Assistência Social, conforme abaixo: 
 

Item Descrição Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

02 

VEÍCULO NOVO TIPO MONOVOLUME 04 PORTAS, SEM 
PREFERÊNCIA DE MARCA OU MODELO, ZERO-
QUILÔMETRO SEM USO ANTERIOR E SEM REGISTRO DE 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FORNECIDO POR 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA OU FABRICANTE DE 
VEÍCULOS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 FLEX (GASOLINA E 
ÁLCOOL), CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS + 01 
MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 48L, 

01 Unid 44.500,0
0 44.500,00 
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PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM, EQUIPADO COM NO MÍNIMO: AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, 
VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 
PORTAS, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIOS A DISCO NA 
DIANTEIRA E TAMBOR NA TRASEIRA COM SISTEMA ABS, 
TODOS OS ITENS DE SÉRIE, GARANTIA MÍNIMA ORIGINAL 
DE FÁBRICA DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os veículos exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
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DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os veículos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos dos veículos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos objetos, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Diretoria de 
Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá, 10 de maio de 2017. 
 

___________________                              ___________________________                               ______________                                     
Alex Robevan de Lima                            Aristótelis Oliveira de Meneses                                 Ana Paula Costa                                     
         -Prefeito-                                                            Diretor                                                                    Gerente 
                                                               Italiana Automoveis do Recife Ltda                        Italiana Automoveis  

                                                                                                                                                       do Recife Ltda                                                           

Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017 

 
 
Ao dia dez do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 004/2017, para o Registro de 
Preços n.º 015/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa BREMEN VEÍCULOS S.A, CNPJ n.º 16.355.380/0001-17, 
com endereço na Av. Antonio Torres Galvão, nº 283, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, 
CEP: 51.160-330, representada pelo o Sr. Gustavo Cavalcanti Neves, brasileiro, 
divorciado, gerente de vendas gorveno, portador de RG n°. 1.630.242 SSP/PE e 
CPF de nº. 187.584.524-00, residente à Rua Irmã Maria David, nº 200, Aptº 3101, 
Edf. Maria Flávia, Bairro, Casa Forte, Recife-PE, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 017/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de veículos 0km para 
as Secretarias de Educação e Administração, conforme abaixo: 
 
 

Item Descrição Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

01 

VEÍCULO NOVO TIPO PICAPE CABINE DUPLA DE PEQUENO 
PORTE, SEM PREFERÊNCIA DE MARCA OU MODELO, SEM 
USO ANTERIOR E SEM REGISTRO DE PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO, FORNECIDO POR CONCESSIONÁRIA 
AUTORIZADA OU FABRICANTE DE VEÍCULOS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4 FLEX (GASOLINA E ÁLCOOL),  
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 03 PASSAGEIROS + 01 
MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV, CAÇAMBA COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 650 KG, EQUIPADO COM NO 
MÍNIMO: AIR BARG DUPLO, FREIOS ABS COM EBD, AR 

01 Unid 
 

68.000,00  
 

 
68.000,00  
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CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS 
ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVAS 
ELÉTRICAS, GARANTIA MÍNIMA ORIGINAL DE FÁBRICA DE 
01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. 

03 

VEÍCULO NOVO TIPO PICAPE CABINE SIMPLES DE 
PEQUENO PORTE, SEM PREFERÊNCIA DE MARCA OU 
MODELO, SEM USO ANTERIOR E SEM REGISTRO DE 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FORNECIDO POR 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA OU FABRICANTE DE 
VEÍCULOS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4 FLEX (GASOLINA E 
ÁLCOOL), CAPACIDADE MÍNIMA PARA 01 PASSAGEIRO + 01 
MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV, CAÇAMBA COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 700 KG, EQUIPADO COM NO 
MÍNIMO: AIR BARG DUPLO, FREIOS ABS COM EBD, AR 
CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS 
ELÉTRICOS E TRAVAS ELÉTRICAS, GARANTIA MÍNIMA 
ORIGINAL DE FÁBRICA DE 01 ANO SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM. 

01 Unid 53.690,00 53.690,00 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os veículos exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os veículos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos dos veículos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos objetos, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
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acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Diretoria de 
Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
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facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá, 10 de maio de 2017. 
 
______________________                                 _____________________________                                         
Alex Robevan de Lima                                                    Gustavo Cavalcanti Neves 
           -Prefeito-                                                                                               Gerente de Vendas Governo                                                                  
                                       
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2017 

 
 
Ao dia vinte e cinco do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 006/2017, para o Registro de 
Preços n.º 016/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa GRAFICA FONSECA LTDA EPP, CNPJ n.º 
08.513.512/0001-63, com endereço na Rua João Batista, nº 89, Centro, Surubim-PE, 
CEP: 55.750-000, representada pelo Sr. Fagner Alleson Barbosa Fonseca, 
brasileiro, casado, empresário, portador do Registro Geral n.º 7.417.033 SDS/PE e 
inscrito no CPF sob n.º 061.129.614-40, residente na Rua 15 de Novembro, nº 21, 1º 
Andar, Centro, Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas 
legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 019/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais gráficos 
para as Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, 
conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

03 Ata dos Resultados Finais, tamanho 21cmx30cm, 
offset 75g, 1x1 cor, 100x01 vias 150 Bloco  R$    8,00   R$     1.200,00  

04 

Banner, impresso em lona front 440g, impressao 
digital colorida de melhor qualidade e alta 
definição, acabamento madeiras, ponteiras e 
ilhoses. 

180 M2  R$  33,00   R$     5.940,00  

05 Boletim de Registro do Aluno,  tamanho 
21cmx30cm, offset 240g, 4x4 cor 3500 Unidade  R$    0,29   R$     1.015,00  

06 

Caderno personalizado 10 matérias Capa Dura, 
tamanho 21cmx29cm, capa e contra capa 
impressao 4 cores com verniz total, miolo papel 
offset 75g, 20 folhas por matéria, 200 folhas no 

1600 Unidade  R$  16,20   R$   25.920,00  
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total, acabamento em espiral   

07 

Caderno personalizado, tamanho 21cmx15cm, 
capa e contra papel triplex 300g, impressao 4/4 
cores, laminação brilho BOPP, miolo 96 folhas 
papel offset 75g, 1/1 cor e 04 folhas papel offset 
75g, 4/4 cores, acabamento em espiral  

4500 Unidade  R$    6,70   R$   30.150,00  

08 Carimbo automatico com resina, tamanho da 
resina 3,5cmx1,5cm 50 Unidade  R$  27,00   R$     1.350,00  

09 Carimbo automatico com resina, tamanho da 
resina 4cmx6cm 20 Unidade  R$  45,00   R$        900,00  

11 Convite, tamanho A5, couche 300g, impresao 
laser colorida 

1000 Unidade  R$    1,50   R$     1.500,00  

12 Declaração Provisória, f08, offset 63g, 1x1 cor, 
100x01 vias 40 Bloco  R$    8,40   R$        336,00  

13 

Diário de Classe 6º ao 9º ano, capa triplex 300g, 
4x1 cor, miolo com 220 páginas numeradas papel 
offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em lombo 
quadrado cola holt melt. 

620 Unidade  R$  16,50   R$   10.230,00  

14 

Diário de Classe Anos Iniciais 1º Ano, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 296 páginas numeradas 
papel offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em 
lombo quadrado cola holt melt. 

50 Unidade  R$  36,80   R$     1.840,00  

15 

Diário de Classe Anos Iniciais 2º Ano, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 296 páginas numeradas 
papel offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em 
lombo quadrado cola holt melt. 

50 Unidade  R$  36,80   R$     1.840,00  

16 

Diário de Classe Anos Iniciais 3º Ano, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 296 páginas numeradas 
papel offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em 
lombo quadrado cola holt melt. 

50 Unidade  R$  36,80   R$     1.840,00  

17 

Diário de Classe Anos Iniciais 4º Ano, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 296 páginas numeradas 
papel offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em 
lombo quadrado cola holt melt. 

50 Unidade  R$  36,80   R$     1.840,00  

18 

Diário de Classe Anos Iniciais 5º Ano, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 296 páginas numeradas 
papel offset 90g, 1x1 cor, acabamento colado em 
lombo quadrado cola holt melt. 

50 Unidade  R$  36,80   R$     1.840,00  

19 

Diário de Classe Anos Iniciais, 1º ao 5º ano, capa 
triplex 300g, 4x1 cor, miolo com 186 páginas 
numeradas, papel offset 90g, 1x1 cor, 
acabamento colado em lombo quadrado cola holt 
melt. 

200 Unidade  R$  19,40   R$     3.880,00  

20 

Diário de Classe Educação Infantil, capa triplex 
300g, 4x1 cor, miolo com 178 páginas 
numeradas, papel offset 90g, 1x1 cor, 
acabamento costurado e colado em lombo 
quadrado cola holt melt. 

180 Unidade  R$  19,40   R$     3.492,00  

21 Envelopes Ofício – Tam. 12 x 23 cm, offset 180g, 
4x0 cor (impressão frente e costa colorido). 10000 Unidade  R$    0,44   R$     4.400,00  

22 Envelopes Saco – Tam. 24 x 34 cm, offset 180g, 
4x0 cor (impressão frente e costa colorido). 10000 Unidade  R$    0,82   R$     8.200,00  

24 Ficha de Atividade Econômica, tamanho 15cm 
x10cm, offset 240g, 4x4 cor 500 Unidade  R$    0,45   R$        225,00  

25 Fichas Individual Registro das Aprendizagens, 
tamanho 21cmx30cm, offset 75g, 1x1 cor, 100x01 150 Bloco  R$    8,20   R$     1.230,00  
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vias 

26 Folder , tamanho 21cmx30cm, couche 300g, 4/4 
cores, dobrado 8000 Unidade  R$    0,40   R$     3.200,00  

27 Histórico Escolar, tamanho 21cmx30cm, offset 
63g, 1x1 cor, 100x01 vias 

150 Bloco  R$    8,20   R$     1.230,00  

28 Impressão laser colorida, tamanho A3, couche 
300g, impressao laser (artes diferentes) 800 Unidade  R$    5,20   R$     4.160,00  

29 Impressão laser colorida, tamanho A4, couche 
300g, impressao laser (artes diferentes) 2300 Unidade  R$    2,55   R$     5.865,00  

31 Panfleto, tamanho 15cmx20cm, couche 150g, 4/4 
cores 

30000 Unidade  R$    0,07   R$     2.100,00  

32 Papel Timbrado, tamanho 15cmx20cm, offset 90g, 
4x0 cor 30000 Unidade  R$    0,06   R$     1.800,00  

33 Papel Timbrado, tamanho 20cmx30cm, offset 90g, 
4x0 cor 75000 Unidade  R$    0,11   R$     8.250,00  

34 Pasta de Despesa para a tesouraria, tamanho 
46cmx31cm, triplex 300g, 4x0 cor 1500 Unidade  R$    1,00   R$     1.500,00  

35 Pastas Arquivo, tamanho 46cmx31cm, triplex 
300g, 4x0 cor, dobradas 5000 Unidade  R$    0,74   R$     3.700,00  

36 Pastas do Aluno com aba, 52cmx31cm, cartolina 
azul 240g, 4x4 cor 5000 Unidade  R$    0,75   R$     3.750,00  

37 Requerimentos de Matrícula, tamanho 
21cmx30cm, offset 75g, 1x1 cor, 100x01 vias 150 Bloco  R$    8,20   R$     1.230,00  

38 
Requisição de Compra de Material, tamanho 
15cmx20cm, 50x02 vias, offset 75g e jornal, 
numerado, 1x0 cor 

400 Talão 
50x02 vias  R$    3,60   R$     1.440,00  

39 
Solicitação de Combustível, tamanho 
15cmx10cm, 50x02 vias, offset 75g e jornal, 
numerado, 1x0 cor 

300 Talão 
50x02 vias  R$    2,30   R$        690,00  

40 Solicitação de Serviços, tamanho 15cmx20cm, 
50x02 vias, offset 75g e jornal, numerado, 1x0 cor 300 Talão 

50x02 vias  R$    4,20   R$     1.260,00  

41 
Taxa de Feira (Agente Arrecadador), tamanho 
10cmx15cm, 100x01 vias, offset 75g, numerado, 
1x0 cor 

300 
Talão 

50x02 vias  R$    3,55   R$     1.065,00  

42 
Trofeu personalizado, corte especial, base em 
MDF 02 andares, acrilico resinado tamanho 
15cmx21cm 

90 Unidade  R$  62,00   R$     5.580,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
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CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
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d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
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f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 

 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



Santa Maria do Cambucá-PE, 25 de maio de 2017. 
 
 
 _____________________                                                ______________________            
Alex Robevan de Lima                                                    Grafica Fonseca Ltda EPP                           
         -Prefeito-                                                                                     -Contratada-                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2017 

 
 
Ao dia vinte e cinco do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 006/2017, para o Registro de 
Preços n.º 017/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa EDINALDO ELIAS DA SILVA, CNPJ n.º 15.988.356/0001-
52, com endereço na Rua Joaquim Tabosa, nº 27, Centro, Toritama-PE, CEP: 
55.125-000, representada pelo Sr. Edinaldo Elias da Silva, brasileiro, casado, 
empresário, portador do Registro Geral n.º 5.887.187 SDS/PE e inscrito no CPF sob 
n.º 033.880.954-69, residente na Rua João Pedro de Lima, nº 444, Centro, Toritama-
PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à 
espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 019/2017, sujeitando-se as 
partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais gráficos 
para as Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, 
conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

01 
Adesivo com corte eletronico, impressão digital 
colorida de melhor qualidade e alta definição. 
Adesivo 010 140g. 

90 M2 R$    50,00 R$      4.500,00 

02 Adesivo impressão digital colorida de melhor 
qualidade e alta definição. Adesivo 010 140g. 160 M2 R$    30,00 R$      4.800,00 

10 Certificado, tamanho A4, couche 300g, impressao 
laser colorida 

500 Unidade R$      2,60 R$      1.300,00 

23 
Faixa, impresso em lona front 440g, impressao 
digital colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento madeiras, ponteiras e ilhoses. 

260 M2 R$    30,00 R$      7.800,00 

30 Lona, impresso em lona  front 440g, impressao 180 M2 R$    30,00 R$      5.400,00 
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digital colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento ilhoses. 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
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DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelas 
Secretarias de Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, conforme 
o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
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c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 
Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 

 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 25 de maio de 2017. 
 
 
 _____________________                                                ______________________            
Alex Robevan de Lima                                                          Edinaldo Elias da Silva 
         -Prefeito-                                                                                     -Contratada-                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2017 

 
 
Ao dia vinte e dois do mês de junho de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 009/2017, para o Registro de 
Preços n.º 018/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, CNPJ Nº 
26.994.803/0001-00, com endereço Rua Paulino Joaquim de Oliveira, Nº 206, Bairro 
Independência, Lagoa do Itaenga- PE, CEP: 55.840-000, neste ato representada 
pela a Sra. Rejane Cristina Jacinto de Brito de Souza, brasileira, casada, 
empresária, residente na Rua Paulino Joaquim de Oliveira, Nº 205, Bairro 
Independência, Lagoa do Itaenga- PE, portador de RG n°. 4.102.193 SDS/PE e CPF 
nº. 743.391.254-15, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 025/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Contratação de empresa para 
locação de cabines sanitárias durante realizações de festividades descritas no 
calendário cultural deste Município, conforme especificação abaixo: 
 

Item Especificações 
Qtd 

Estimada De 
Diárias 

Valor Da 
Diária R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

01 CABINES SANITARIAS 150 R$ 185,00 R$ 27.750,00 
 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 009/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os objetos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos d os objetos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Prefeitura 
Municipal, conforme o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 009/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 22 de junho de 2017. 
 

 
_____________________                                     ____________________________ 
Alex Robevan de Lima                                        Ello3 Promoções e Eventos Eireli                                  
            Prefeito                                                                              -Contratada-                                                  

 
 

Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2017 

 
 
Ao dia vinte e quatro do mês de julho de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
DO CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, 
com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do 
Cambucá-PE, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de 
Lima, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
n°. 028.805.894-10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, 
residente na Rua Dr. Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em 
face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 
011/2017, para o Registro de Preços n.º 019/2017, devidamente homologado e 
publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens 
discriminados abaixo, ofertados pela empresa GRAFICA FONSECA LTDA EPP, 
CNPJ n.º 08.513.512/0001-63, com endereço na Rua João Batista, nº 89, Centro, 
Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo Sr. Fagner Alleson Barbosa 
Fonseca, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro Geral n.º 7.417.033 
SDS/PE e inscrito no CPF sob n.º 061.129.614-40, residente na Rua 15 de 
Novembro, nº 21, 1º Andar, Centro, Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 028/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais escolar 
para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de Santa 
Maria do Cambucá, conforme abaixo: 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

01 

Estojo personalizado (porta lápis) no tamanho 
aproximado em 12cm x 22cm x 5 cm, 
confeccionado em nylon 600 de otima 
qualidade, acabamento em friso vivo, 01 
compartimento com fechamento em ziper.  

3.800 UNID.  R$ 5,60   R$ 21.280,00 

02 

Mochila de costa personalizada para os alunos 
da educação infantil, tamanho aprox. 
25cmx25cm, toda em duplo nylon 600 de 
melhor qualidade, sendo a parte a ser 
impressa deve ser em lona 440g com 

500 UNID.  R$ 28,00  R$ 14.000,00 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



impressão digital, possui 02 compartimentos 
fechados em ziper, acabamento em friso vivo. 

03 

Mochila personalizada para os alunos do 1º ao 
5º ano, tamanho aproximado 35cmx30 cm, 
confeccionada em  duplo nylon 600 de melhor 
qualidade, sendo a parte a ser impressa deve 
ser em lona 440g com impressão digital, dois 
compartimentos com fechamento em zíper. 

1.700 UNID.  R$ 29,90  R$ 50.830,00 

04 

Bolsa personalizada para os alunos do 6º ao 9º 
ano, tamanho aproximado 27x32 cm, 
confeccionada em nylon 600 de melhor 
qualidade, com 01 fechamento em zipper n 06 
sendo a parte a ser impressa deve ser em lona 
440g com impressão digital.  

1.600 UNID.  R$ 22,90  R$ 36.640,00 

05 

Garrafa personalizada, fabricada em plástico 
não tóxico, com bico regulável para abrir e 
fechar e com capacidade para armazenar 
500ml. 

3.800 UNID.  R$ 6,40  R$ 24.320,00 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 011/2017. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
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isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Educação, conforme o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
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DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 011/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 24 de julho de 2017. 
 
 
 _____________________                                                ______________________            
Alex Robevan de Lima                                                    Grafica Fonseca Ltda EPP                           
         -Prefeito-                                                                                     -Contratada-                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2017 

 
 
Ao dia vinte do mês de novembro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 015/2017, para o Registro de 
Preços n.º 020/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA-ME, com 
endereço à Rua 15 de Novembro, nº 24, Centro – Surubim-PE, inscrito no CNPJ sob 
o n° 24.348.443/0001-36, neste ato representada pelo o Sr. Francisco Wagner da 
Silva Fonseca, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua 15 de Novembro, nº 
24 – 1º Andar, Centro, Surubim-PE, portador de RG n°. 2.713.092 SSP/PE e CPF nº. 
415.964.124-53, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 036/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de materiais de 
expedientes, de forma parcelada, destinados as Secretarias de Educação, 
Assistência Social, Finanças e Administração, conforme abaixo: 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

01 
Almofada para carimbo, material caixa plástico, material 
almofada esponja absorvente revestida de tecido de 
longa duração, tamanho nº03. cor azul, entintada. 

60 unidade  R$         4,20   R$          252,00  

02 Apagadores plásticos para quadro branco 220 unidade  R$         5,30   R$      1.166,00  

03 
Bloco de notas. Medidas: 38x51 mm (AXL). Cores 
sortidas. Adesivo  reposicionável. Bloco com 100 folhas. 
Pacote com 04 unidades 

100 pacote  R$         3,20   R$          320,00  

04 Bobina para Calculadora 57mmx30mm. 300 unidade  R$         1,30   R$          390,00  

05 

Borracha apagadora escrita, material borracha, atóxica, 
comprimento 40mm, largura 25mm, altura 9mm, bicolor, 
tipo macia, que não borre nem danifique o papel, caixa 
com 40 unidades. 

120 caixa  R$      18,00   R$      2.160,00  

06 
Borracha macia e suave, tipo ponteira, aplicável sobre 
diversos tipos de superfície e para qualquer graduação 
de grafite, apaga lápis e lapiseira, caixa com 50 

220 caixa  R$      12,50   R$      2.750,00  
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unidades. 
07 Borracha quadrada branca – 40/40, tipo macia. 7200 unidade  R$         0,30   R$      2.160,00  

08 Caderno espiral, pequeno, capa simples e com 96 
folhas. 

200 unidade  R$         2,50   R$          500,00  

09 
Caderno brochurão, material off - set gramatura 56g/m², 
capa dura, apresentação brochura, quantidade folhas 96, 
formato 200x275mm. 

60 unidade  R$         5,80   R$          348,00  

10 Caderno capa dura brochura 202x140mm, 96 folhas 
pautadas, miolo papel com gramatura minima de 56g 250 unidade  R$         3,30   R$          825,00  

11 Caixa tipo arquivo morto, com encaixes, confeccionada 
em plástico, tipo polionda, medindo 360x250x130mm 

900 unidade  R$         4,00   R$      3.600,00  

12 
Calculadora eletrônica, legibilidade; Display grande, 12 
digitos, fontes de energia: bateria e solar, Auto-desliga, 
inclinação do visor, altura 19,9cm largura 14,9cm. 

150 unidade  R$      15,00   R$      2.250,00  

13 

Caneta esferográfica, caixa com 50 unidades, corpo em 
plástico transparente, sextavado e resistente à pressão 
normal da escrita, ponta média, 0,7mm com esfera de 
tungstênio, escrita uniforme (sem falhas), com respiro na 
tampa, cor azul, material nacional. 

150 caixa  R$      40,00   R$      6.000,00  

14 

Caneta esferográfica, caixa com 50 unidades, corpo em 
plástico transparente, sextavado e resistente à pressão 
normal da escrita, ponta média 0,7mm com esfera de 
tingstênio, escrita uniforme (sem falhas), com respiro na 
tampa, cor preto, material nacional. 

90 Caixa  R$      40,00   R$      3.600,00  

15 

Caneta esferográfica, caixa com 50 unidades, corpo em 
plástico transparente, sextavado e resistente à pressão 
normal da escrita, ponta média 0,7mm com esfera de 
tingstênio, escrita uniforme (sem falhas), com respiro na 
tampa, cor vermelho, material nacional. 

90 Caixa  R$      39,50   R$      3.555,00  

16 Caneta hidrocor com 12 cores. 800 cx  R$         4,80   R$      3.840,00  

17 

Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia 
chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com 
traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), 
não recarregável, cor fluorescente 
amarela/azul/rosa/laranja/verde/vermelha, boa 
resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta 
à base de glicol, corante e água. Caixa com 12 unidades. 

50 caixa  R$      14,40   R$          720,00  

18 Caneta para retroprojetor, cores diversas. 60 unidade  R$         3,20   R$          192,00  

19 

Cartolina simples, produzida em massa única a partir de 
celulose, encorpada e com excelente lisura. Gramatura: 
de no mínimo 120g/m², cores varidas, pacote com 100 
unidades. 

25 Pacote  R$      55,00   R$      1.375,00  

20 Cartucho HP 662 Preto original 80 unidade  R$      47,00   R$      3.760,00  
21 Cartucho HP 662 Colorido original 50 unidade  R$      47,00   R$      2.350,00  
22 Cartucho HP 60 Preto original 90 unidade  R$      62,00   R$      5.580,00  
23 Cartucho HP 60 Colorido original 50 unidade  R$   105,00   R$      5.250,00  

24 Refil para impressora Epson 664, preto ou colorido, 
original 105 unidade  R$      62,00   R$      6.510,00  

25 
Clips 2/0, galvanizado, fabricado com arame de aço 
revestido, condicionados em embalagem com 100 
unidades. 

600 unidade  R$         1,50   R$          900,00  

26 
Clips 4/0, galvanizado, fabricado com arame de aço 
revestido, condicionados em embalagem com 
50unidades. 

400 unidade  R$         1,50   R$          600,00  

27 
Clips 8/0, galvanizado, fabricado com arame de aço 
revestido, condicionados em embalagem com 25 
unidades. 

400 unidade  R$         1,50   R$          600,00  

28 
Cola branca liquida, não tóxica, lavável. Com data de 
validade igual ou superior a 01 (um) ano da data do 
recebimento, embalagem plástica com 1Kg. 

80 unidade  R$      10,00   R$          800,00  

29 Cola branca líquida 90 gramas, não tóxica, lavável. Com 
data de validade igual ou superior a 01 (um) ano da data 4500 unidade  R$         1,30   R$      5.850,00  
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do recebimento. 

30 Cola em bastão, 8g, atóxica. Composição resina 
sintética, glicerina, água e conservantes. 

350 unidade  R$         1,30   R$          455,00  

31 Elástico- em látex especial amarelo, 1kg. 10 Kg  R$      55,00   R$          550,00  

32 
Envelope em papel, tamanho grande, cor amarela, 
medindo 24x34cm. 3000 unidade  R$         0,25   R$          750,00  

33 Envelope em papel, tamanho grande, cor branco, 
medindo 24x34cm. 

3000 unidade  R$         0,28   R$          840,00  

34 
Envelope em papel, tamanho médio, cor amarelo, 
medindo 20x28cm. 1500 unidade  R$         0,18   R$          270,00  

35 Envelope em papel, tamanho médio, cor branco, 
medindo 20x28cm. 

1500 unidade  R$         0,25   R$          375,00  

36 Envelope para convite tamanho 12,5x23,5 1000 unidade  R$         0,32   R$          320,00  

37 Envelope em papel, tamanho pequeno, medindo 
162x229mm. 

2500 unidade  R$         0,13   R$          325,00  

38 

Estilete médio, corpo plástico fosco ou transparente, 
lâminas com pontas renováveis em aço carbono com 
tratamento antiferrugem, trava se segurança. Dimensões 
da lâmina: 18mm. 

250 unidade  R$         1,25   R$          312,50  

39 

Estilete pequeno, corpo plástico fosco ou transparente, 
lâminas com pontas renováveis em aço carbono com 
tratamento antiferrugem, trava de segurança. Dimensões 
da lâmina: 9mm. 

300 unidade  R$         0,80   R$          240,00  

40 Extrator de grampo em metal cromado, tipo espátula. 200 unidade  R$         1,20   R$          240,00  

41 Fita adesiva dupla face polipropileno 16mm x 30m, com 
adesivo acrílico. 

360 Rolo  R$         5,60   R$      2.016,00  

42 Fita adesiva em polipropileno, transparente -  med. 
12mm x 40m. 550 Rolo  R$         0,90   R$          495,00  

43 
Fita adesiva larga, material polipropileno, tipo monoface - 
med. 45mm x 45m, com alta adesão a qualquer 
superfície limpa - cor marrom 

400 Rolo  R$         2,60   R$      1.040,00  

44 
Fita adesiva larga, material polipropileno, tipo monoface - 
med. 45mm x 45m, com alta adesão a qualquer 
superfície limpa - transparente. 

450 Rolo  R$         2,60   R$      1.170,00  

45 

Grampeador - Com capacidade para grampear, no 
mínimo, 100 folhas, com base metálica, que utilize 
grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 feito de material 
resistente. 

10 unidade  R$      58,00   R$          580,00  

46 
Grampeador - Com capacidade para grampear, no 
mínimo, 20 folhas, com base metálica, medindo 10,5cm, 
que utilize grampos 26/6, feito de material resistente. 

20 unidade  R$      28,00   R$          560,00  

47 
Grampeador - Com capacidade para grampear, no 
mínimo, 20 folhas, com base metálica, medindo 13cm, 
que utilize grampos 26/6, feito de material resistente. 

20 caixa  R$      10,00   R$          200,00  

48 
Grampo para grampear cobreado 26/6, caixa com 5000 
unidades. 150 caixa  R$         3,30   R$          495,00  

49 Grampo para grampear galvanizado 106/6, em aço, 
caixa com 5000 unidades. 

30 caixa  R$      11,50   R$          345,00  

50 
Grampo trilho, caixa com 50 unidades, medindo 80mm, 
com chapa de aço revestida. 100 caixa  R$         6,50   R$          650,00  

51 Grampo plástico macho-fêmea para pasta em material 
sintético. Pacote com 50 pares 

100 pacote  R$      10,80   R$      1.080,00  

52 
Lápis preto, nº 02, corpo sextavado de madeira, 
envernizado e apontado, dureza de carga HB, material 
carga grafite. Caixa 144 unidades. 

140 caixa  R$      39,00   R$      5.460,00  

53 Livro Ata, capa dura na cor preta, formato 310 x 217mm, 
com 100 folhas off-set, brancas, pautadas e numeradas. 150 unidade  R$      12,50   R$      1.875,00  

54 
Livro de protocolo de correspondência com capa dura de 
papelão revestido em papel off-set 120g, plastificado, 
miolo em papel off. 

150 unidade  R$         7,50   R$      1.125,00  

55 
Livro Ponto, 100 folhas, capa dura, medindo 
310x217mm. 120 unidade  R$      12,50   R$      1.500,00  
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56 

Papel carbono, material película poliéster, aplicação 
escrtia manual tipo dupla - face, comprimento 297mm, 
largura 210mm, cor azul ou roxo. Caixa com 100 
unidades. 

10 caixa  R$      29,00   R$          290,00  

57 

Papel Ofício A4, colorido, para impressora laser, 
impressora jato de tinta e máquina reprográfica; alcalino, 
alta alvura, acondicionado em embalagem protetora 
contra umidade com 500 folhas. 

200 resma  R$      25,00   R$      5.000,00  

58 

Papel Ofício A4, branco para impressora laser, 
impressora jato de tinta e máquina reprográfica; alcalino, 
alta alvura, acondicionado em embalagem proterora 
contra umidade com 500 folhas. 

3400 resma  R$      19,00   R$   64.600,00  

59 
Papel Vergê A4, para impressora laser, impressora jato 
de tinta e máquina reprográfica; alcalino, acondicionado 
em embalagem proterora contra umidade com 50 folhas. 

50 unidade  R$      13,00   R$          650,00  

60 
Pasta AZ, lombo largo, formato ofício, estrutura rígida, 
ferragens com tratamento antioxidante, revestimento 
externo em película plástica, na cor preta. 

600 unidade  R$      11,00   R$      6.600,00  

61 
Pasta canaleta ofício, formato A4, capacidade para 20 
folhas, dimensões 220 x 330mm. Pacote com 10 
unidades. 

30 Pacote  R$      13,50   R$          405,00  

62 

Pasta catálogo, material papelão, revestida de PVC, com 
50 envelopes plásticos, espessura de 12 mica, 4 
extensores de metal dimensãoes 243 x 330mm, com 
bolso e visro. 

70 unidade  R$         8,50   R$          595,00  

63 
Pasta com aba e elástico, tipo ofício simples, 100% 
plástica (PP), transparente / cores, dimensões 235 x 
350mm. 

500 unidade  R$         1,65   R$          825,00  

64 Pasta em plástico polionda formato 240 x 335mm e 4cm 
de espessura, com aba e elástico pra fechamento. 

300 unidade  R$         2,75   R$          825,00  

65 Pasta papelão, plastificada, com Aba e Elástico, 
tamanho ofício. 600 unidade  R$         1,30   R$          780,00  

66 Pasta plástica, transparente, com Trilho, tamanho ofício. 600 unidade  R$         1,75   R$      1.050,00  

67 
Pasta suspensa plastificada, marmorizada, hastes 
plásticas, 6 posições para visor e etiqueta transparente, 
dimensões 361 x 240mm. 

1200 unidade  R$         2,20   R$      2.640,00  

68 
Percevejo lantonados, tipo tacha, material metal, 
tratamento superficial latonado. Caixa com 100 
unidades. 

80 caixa  R$         2,30   R$          184,00  

69 

Perfurador papel, material metal, tipo grande 
(120mm©x134mm(a)x105mm(l) de base maior), 
tratamento superficial pintado, hibrida, com pinos 
oxidados e base plástica, com margeador, capacidade 
perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75g/m², 
funcionamento manual. 

30 unidade  R$      23,00   R$          690,00  

70 
Prancheta em MDF - de madeira tamanho ofício com 
prendedor de metal. 250 unidade  R$         3,20   R$          800,00  

71 
Marcador para quadro branco - corpo plástico, com tinta 
à base de álcool, atóxica, na cor azul, preta ou vermelha. 
Ponta macia de 6,0mm, recarregável. Produto Nacional. 

450 unidade  R$         5,60   R$      2.520,00  

72 

Régua de escritório, material acrílico/plástico, excelente 
qualidade, grande resistência e alta precisão, 
comprimento 30cm, espessura 2mm, graduação 
centímetro / milímetro, tipo material rígido, cor cristal, 
transmitância transparente. 

4500 unidade  R$         0,75   R$      3.375,00  

73 
Tesoura 21cm, grande, em aço inoxidável com cabo de 
polipropileno. 200 unidade  R$         4,30   R$          860,00  

74 Tinta para carimbo - (1 x 40ml) 50 unidade  R$         2,60   R$          130,00  

75 Tinta para marcador de quadro branco - preto, azul ou 
vermelho com 20ml. Produto nacional e boa qualidade. 200 unidade  R$         5,50   R$      1.100,00  

76 
Tesoura escolar, 13cm, em aço inoxidável, com cabo de 
polipropileno sem ponta (ponta arredondada), melhor 1600 unidade  R$         2,10   R$      3.360,00  
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qualidade. 

77 Bolas de sopro coloridas melhor qualidade, tamanho 7, 
pacotes com 50 unidades 

180 pacote  R$         7,50   R$      1.350,00  

78 Emborrachado, cores diversas, folhas com 40 x 60cm 800 unidade  R$         1,75   R$      1.400,00  

79 
EMBORRACHADO E.V.A - medindo no mínimo 0,90mt x 
1,80mt, cores variadas 300 unidade  R$      17,00   R$      5.100,00  

80 Folha de isopor 100 x 50, 10mm 100 unidade  R$         2,20   R$          220,00  
81 Folha de isopor 100 x 50, 15mm 100 unidade  R$         3,30   R$          330,00  
82 Folha de isopor 100 x 50, 20mm 100 unidade  R$         4,40   R$          440,00  

83 
Giz  de cera grosso (gizão) formato anatômico, material 
atóxico, com 12 cores diversas. 1950 caixa  R$         2,60   R$      5.070,00  

84 

Gliter em pó metálico extra fino, para ser usado em 
várias técnicas de pinturas, aplicável em superfície com 
gesso, cerâmica, isopor, madeira, couro e outros, em 
embalagem 500 gramas, várias cores. 

50 unidade  R$      32,00   R$      1.600,00  

85 

Lápis de cor, caixa com 12 cores vibrantres, anatômico, 
formato redondo, tamanho grande, com lápis inteiros, 
ponta resistente atóxico, lavável que não manche, para 
desenhar e pintar sobre papel e similares. Composição: 
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e 
madeira reflorestada. 

3950 caixa  R$         4,10   R$   16.195,00  

86 Massa de modelar 180g - coloridas, com 12 unidades. 1100 unidade  R$         2,60   R$      2.860,00  
87 Papel camurça 60 x 40 cm, diversas cores. Pacote com  50 pacote  R$      24,00   R$      1.200,00  
88 Palito de picolé, pacote com 100 unidades. 120 pacote  R$         2,30   R$          276,00  

89 
Papel crepom parafinado, tamanho 0,48 x 2,00 metros, 
diversas cores. 400 unidade  R$         1,30   R$          520,00  

90 Papel de seda, 48 x 60cm, diversas cores. 500 unidade  R$         0,22   R$          110,00  
91 Papel laminado, medindo 45 x 59cm. 600 unidade  R$         0,75   R$          450,00  

92 
Papel tipo celofane, tamanho 70 x 89cm, pacte com 50 
unidades, cores sortidas 25 pacote  R$      42,00   R$      1.050,00  

93 

Pincel  escolar cerdas brancas importadas, formato 
chato com cabo amarelo longo 25cm - usado em: óleo, 
acrílico, tecido de algodão, estêncil, molde vazado 
gesso, cerâmica e batik para aplicação de cerâmica e 
parafina quente nº 10. 

120 unidade  R$         2,50   R$          300,00  

94 

Pincel escolar cerdas brancas importadas, formato chato 
com cabo amarelo longo 25cm - usado em: oléo, acrílico, 
tecido de algodão, estêncil, molde vazado gesso, 
cerâmica e batik para aplicação de cerâmica e parafina 
quente nº12. 

120 unidade  R$         2,60   R$          312,00  

95 
Pincel atômico a base de resina termoplásticas, tinta 
permanente à base de álcool, corante, solvente, aditivos 
e ponta de feltro, cores diversas. Caixas 12 unidades 

30 caixa  R$      28,20   R$          846,00  

96 Toner para impressora samsung D101, original ou 
compativel 

60 unidade  R$      85,00   R$      5.100,00  

97 
Toner para impressora brother TN1060,  original ou 
compativel 110 unidade  R$      46,00   R$      5.060,00  

98 Toner para impressora samsung D111,  original ou 
compativel 

45 unidade  R$      96,00   R$      4.320,00  

99 
Toner para impressora HP 435/436,  original ou 
compativel 120 unidade  R$      38,00   R$      4.560,00  

100 Toner para impressora samsung 1660/1665,  original ou 
compativel 

70 unidade  R$      83,00   R$      5.810,00  

101 Toner para impressora HP 2612,  original ou compativel 60 unidade  R$      52,00   R$      3.120,00  
102 Toner para impressora Ricoh 1130,  original  30 unidade  R$   135,00   R$      4.050,00  

103 Toner para impressora samsung 2340,  original ou 
compativel 

40 unidade  R$      47,00   R$      1.880,00  

104 
Pistola cola quente grande, gatilho anatômico, potência 
40w. Utiliza bastão grosso (12mm) com garantia de 3 
meses. 

20 unidade  R$      13,50   R$          270,00  

105 Pistola cola quente pequena, gatilho anatômico, potência 
20w. Utiliza bastão fino, com garantia de 3 meses. 60 unidade  R$      10,00   R$          600,00  
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106 Refil para pistla de cola quente fina, pacote com 1kg. 25 pacote  R$      31,00   R$          775,00  
107 Refil para pistola de cola quente grossa, pacote com 1kg. 10 Pacote  R$      31,00   R$          310,00  

108 
Tecido não texturizado (Tecido não Tecido - TNT), Super 
Lavável, Pintável, Infúgico, 1,40m de largura, cores 
diversas, com 50 metros. 

45 Peça  R$      70,00   R$      3.150,00  

109 

Tinta guache 15ml, com 12 unidades, não tóxica, solúvel 
em água, composta de pigmentos atóxicos, água, 
espesantes, carga inertes, conservantes, tipo 
dithiobenzometilamida. Aplicável em papel, papel cartão, 
cartolina, gesso, madeira e cerâmica. 

300 Unidade  R$         2,90   R$          870,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 015/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
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DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Educação, conforme o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 015/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Santa Maria do Cambucá-PE, 21 de novembro de 2017. 

 
 
 _____________________                        ___________________________________            
Alex Robevan de Lima                              Francisco Wagner da Silva Fonseca-Me        
         -Prefeito-                                                                       -Contratada-                                              
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2017 

 
 
Ao dia seis do mês de dezembro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio da PREFEITURA, CNPJ n.º 11.361.730/0001-34, com 
endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-PE, 
neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor Alex Robevan de Lima, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 028.805.894-
10, Portador da Cédula de Identidade n°. 5.671.050 SSP-PE, residente na Rua Dr. 
Miguel Braz, nº. 160, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, em face da classificação 
de propostas, apresentadas no Pregão Presencial n.º 009/2017, para o Registro de 
Preços n.º 021/2017, devidamente homologado e publicado na imprensa oficial, 
resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
ofertados pela empresa ISABELA FERNANDES DA SILVA ME, CNPJ n.º 
21.604.741/0001-51, com endereço AV. OSCAR LOUREIRO, Nº 104, BAIRRO 
CABACEIRA, SURUBIM-PE, CEP: 55.750-000, neste ato representada pela a Sra. 
Isabela Fernandes da Silva, brasileira, casada, empresária, residente na Rua João 
Bernadino, nº 214, Bairro Cabaceira, Surubim-PE, portadora de RG n°. 8.678.621 
SDS/PE e CPF nº. 099.954.544-24, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das 
demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório 
n.º 038/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas 
e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Prestação de serviços de 
locação, montagem de instalação, manutenção e desmontagem de iluminação 
durante realizações das festividades descritas no calendário cultural deste 
município, conforme abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 

Locação de Gambiarra com 100m, 
confeccionada em fio sólido de 
2,5mm, com aproximadamente 80 
lâmpadas incandescentes de 60W ou 
halogênas de 42w (com instalação 

180 Unid. R$       358,00 R$    64.440,00 

02 Locação de refletores de vapor 
metálico de 2.000 watts 150 Unid. R$       278,00 R$    41.700,00 
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03 Locação de refletores de vapor 
metálico de 400 watts (coloridos) 50 unid. R$       107,00 R$      5.350,00 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 111.490,00 (cento e onze mil quatrocentos e noventa reais). 

 
 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata a Prefeitura não 
será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de registro de 
preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá recurso ou 
indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe assegurada, 
entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 017/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os objetos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pela Prefeitura. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos d os objetos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação da Prefeitura, através de emissão de nota de empenho e de 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para a Prefeitura, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 
(dois) anos; 
 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes na Prefeitura, em favor da licitante empresa. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Prefeitura 
Municipal, conforme o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pela Prefeitura, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
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2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e a 

Prefeitura não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Prefeitura a aplicação das penalidades cabíveis, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 017/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de dezembro de 2017. 
 
 

_____________________                                       ___________________________ 
Alex Robevan de Lima                                           Isabela Fernandes da Silva - Me                                
            Prefeito                                                                                  -Contratada-                                                  
 

 
 

Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 004/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Santa Rita Distribuidora Ltda - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.501.835/0001-49, sediada à com endereço à Rua Eraldo Gueiros Leite, nº 72, 
Centro, Surubim-PE, representada pelo Sr. Charles Henrique de Oliveira Melo, brasileiro, casado, 
comerciante, residente na Rua Manoel Alves de Moura, nº 56, Bairro Cabaceira, Surubim-PE, 
portador da cédula de identidade nº 4.319.523 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 973.924.564-15, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

08 Álcool etílico 70% 1000ml 2.500 Frasco  R$  3,13   R$   7.825,00  
42 Clorexidina 2%/1000ml 1.000 Frasco  R$  8,65   R$   8.650,00  
83 Soro fisiológico a 0,9% (sistema aberto) 500ml 15.000 Frasco  R$  2,08   R$ 31.200,00 

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                         _______________________________            
Silvana Maria de Lima                                        Santa Rita Distribuidora Ltda - ME             
 -Secretário de Saúde-                                                              -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 005/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Mega Distribuidora Hospitalar Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.348.650-0001-34, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 224 – Bairro 
Varzea – Recife-PE, representada pela Sra. Olga Silvana Gonçalves Lima Wanderley, brasileira, 
casada, Psicóloga, residente à Rua Ernesto Nazareth, nº 578, Apt. 201- Modulo 1, Bairro Areias, 
Recife-PE, portadora da cédula de identidade nº 4.131.982 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
772.386.304-78, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

6 Água destilada 10ml 20.000 Ampola  R$   0,15   R$    3.000,00  
7 Água oxigenada 10vls 1000ml 500 Frasco  R$   2,49   R$    1.245,00  
9 Amicacina 25mg/ml 600 Ampola  R$   1,75   R$    1.050,00  
12 Amiodarona 50mg/ml 300 Ampola  R$   1,43   R$       429,00  
14 Ampicilina 500mg 1.000 Frasco/Ampola  R$   2,60   R$    2.600,00  
15 Ampicilina 250mg 600 Frasco  R$   2,12   R$    1.272,00  
16 Ampicilina 500mg 20.000 Comprimido  R$   0,14   R$    2.800,00  
17 Atropina 0,25mg/ml 600 Ampola  R$   0,25   R$       150,00  
20 Bromoprida 10mg/ml 300 Ampola  R$   0,76   R$       228,00  

21 
Butilbrometo de escopolamina + 
dipirona(buscopam) 10mg+250mg 

25.000 Comprimido R$   0,14 R$    3.500,00 

26 Cefalotina 1g 1.000 Ampola  R$   3,57   R$    3.570,00  
27 Cetroprofeno (intramuscular) 50mg/ml 1.500 Ampola  R$   1,53   R$    2.295,00  
30 Ciprofloxacino 200mg 500 Frasco/ Ampola  R$   2,17   R$    1.085,00  
31 Cimetidina 300mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,71   R$       710,00  
34 Clorafenicol 1g 1.000 Ampola  R$   2,06   R$    2.060,00  
37 Cloridato de Tioridazina 50mg 1.000 Comprimido  R$   0,36   R$       360,00  
38 Cloridato de Tioridazina 100mg/ml 2.000 Comprimido  R$   0,61   R$    1.220,00  
40 Cloreto de potássio 10%/10ml 500 Ampola  R$   0,19   R$         95,00  
41 Cloreto de sódio 20%/10ml 500 Ampola  R$   0,20   R$       100,00  
43 Colagenase 0,01g 1.000 Pomada  R$   8,89   R$    8.890,00  
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44 Complexo B 2ml 6.000 Ampola  R$   0,48   R$    2.880,00  
47 Dexametasona 2mg/ml 2.000 Ampola  R$   0,44   R$       880,00  
55 Etilefrina 10mg/ml 200 Ampola  R$   0,92   R$       184,00  
59 Flufenazina  200 Ampola  R$   3,76   R$       752,00  
62 Glicose 10ml/50% 5.000 Ampola  R$   0,23   R$    1.150,00  
64 Gluconato de calcio 10%/10ml 500 Ampola  R$   1,27   R$       635,00  
66 Hidrocortisona 100mg/ml 1.500 Ampola  R$   2,85   R$    4.275,00  
68 Hidrocortisona 500mg/ml 1000 Ampola  R$   5,29   R$    5.290,00  
69 Lidocaína s/ vaso constrictor 2%/5ml 1000 Frasco/Ampola  R$   0,76   R$       760,00  
70 Lidocaína c/ vaso constrictor 2%/5ml 6000 Frasco/Ampola  R$   1,68   R$  10.080,00  
71 Lidocaína 2% 100 Gel  R$   1,53   R$       153,00  
73 Metoclopramida 10mg/ml 3.000 Ampola  R$   0,25   R$       750,00  
78 Petidina 500mg/ml 200 Ampola  R$   1,53   R$       306,00  
79 Soro Ringer lactato 500ml 10.000 Frasco  R$   3,03   R$  30.300,00  
80 Soro fisiológico a 0,9% 500ml 20.000 Frasco  R$  2,29   R$  45.800,00  
82 Soro fisiológico a 0,9% 100ml 1.000 Frasco  R$   2,02   R$    2.020,00  
84 Soro glicosado a 5% 500ml 10.000 Frasco  R$   2,89   R$  28.900,00  
85 Soro glicosado a 5% 250ml 1.500 Frasco  R$   2,32   R$    3.480,00  
87 Sulfato de magnésio 10% 300 Ampola  R$   0,27   R$         81,00  
88 Tenoxican 10mg/ml 300 Ampola  R$   4,19   R$    1.257,00  
92 Vaselina líquida 1000ml 10 Frasco  R$ 15,47   R$       154,70  

93 
Solução removedora de oxidação de material 
cirúrgico 1000ml 

10 Frascos R$ 22,61 R$       226,10 

95 Flumazenil 0,5mg/5ml  200 Ampolas  R$ 22,95   R$    4.590,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 
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3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 
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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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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;  
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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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                       Mega Distribuidora Hospitalar Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 016/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa A R Veríssimo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.419.989/0001-23, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 219 – Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Adilson Romero Verissimo do Amaral, brasileiro, casado, Comerciante, 
residente na Av. Tapajós, nº 168, Modulo III, Aptº 112, Areias, Recife-PE, portadora da cédula de 
identidade nº 1.292.967 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 409.593.174-49, no certame acima 
numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

37 Captopril 25mg 500.000 Comprimido  R$    0,02   R$ 10.000,00  
38 Captopril 50mg 200.000 Comprimido  R$    0,03   R$   6.000,00  
74 Digoxina 0,25mg 3.000 Comprimido  R$    0,04   R$      120,00  

121 Levonorgestrel 0,75mg 10.000 Comprimido  R$    0,55   R$   5.500,00  
131 Mebendazol 100mg 3.000 Comprimido  R$    0,04   R$      120,00  
138 Metronidazol 250mg 20.000 Comprimido  R$    0,08   R$   1.600,00  

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 sua 
assinatura. 
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                      A R Veríssimo Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 007/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Drogafonte Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.778.201/0001-26, sediada à Rua Barão de Bonito, nº 408, Anexo 424/450, Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Eugênio José Gusmão da Fonte Filho, basileiro, casado, comerciante, 
residente na Rua Apipucos, nº 487, Casa 08, Condomínio Residencia Jardins de Monet, Bairro 
Apipucos, Recife-PE, portador da cédula de identidade nº 1.622.040 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
293.247.854-00, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

46 Dexametasona 4mg/ml 3.000 Ampola  R$   0,74   R$    2.220,00  
52 Dopamina 5mg/ml 200 Ampola  R$   1,07   R$       214,00  

54 Enoxaparina 40mg 1.200 
Seringa 

Preenchida 
R$ 13,40 R$  16.080,00 

58 Fitomenadiona (vit. K) 10mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,81   R$       810,00  
65 Hidralazina 20mg/ml 150 Ampola  R$   4,30   R$       645,00  
74 Metronidazol 500mg 1.500 Frasco  R$   2,01   R$    3.015,00  
89 Tramadol 50mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,79   R$       790,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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, 
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entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
___________________                                                                   __________________            
Silvana Maria de Lima                                                                     Drogafonte Ltda                                               
 -Secretário de Saúde-                                                                          -Contratada- 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 008/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Stock Comercial Hospitalar Ltda, com 
endereço à Av. Goianazes, Qd. 25, Lts. 11 a 26, Bairro Jardim Eldorado – DIMAG, Aparecida de 
Goiana-GO, CNPJ n.º 00.995.371/0001-50, CEP: 74.993-100, representada pelo o Sr. Fábio José de 
Sena, brasileiro, representante comercial, residente e domiciliado na Cidade de Olinda-PE, portador de 
RG n°. 5.883.959 SSP/PE e CPF nº. 010.350.214-98, no certame acima numerado. A sequencia da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

5 Água destilada 5 litros 200 Unidade  R$   4,98   R$       996,00  
19 Bicarbonato de sódio 8,40% 200 Ampola  R$   0,54   R$       108,00  

22 
Butilbrometo de escopolamina + 
dipirona(buscopam) 10mg+250mg 

6.000 Frasco Gotas R$   2,00 R$  12.000,00 

39 Clopidogrel 75mg 2.000 Comprimido  R$   0,45   R$       900,00  
53 Dorzolamida colirio 2% 50 Frasco  R$ 23,38   R$    1.169,00  
61 Gentamicina 40mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,48   R$       480,00  
90 Tramadol 100mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,87   R$       870,00  
91 Vaselina 30g 200 Pomada  R$   2,84   R$       568,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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, 
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entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                           ______________________________            
Silvana Maria de Lima                                             Stock Comercial Hospitalar Ltda                                                        
 -Secretário de Saúde-                                                                 -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 009/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Lagean Comércio e Representação Ltda, com 
endereço à Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 1637 – Bairro Imbiribeira – Recife-PE, CNPJ n.º 
08.819.724/0001-73, CEP: 51.170-430, representada pelo Sr. João Antonio Barbosa Guedes, 
brasileiro, representante comercial, residente na Rua Margarida de Barros, nº 85, Sítio Novo, Olinda-
PE, portador de RG n°. 2.056.621 SSP/PE e CPF nº. 253.747.104-00, no certame acima numerado. A 
sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

11 Aminofilina 200mg 2.000 Comprimido  R$   0,04   R$         80,00  
18 Benzoato de Benzila 25% 1.000 Frasco  R$   1,61   R$    1.610,00  
32 Cimetidina 200mg 20.000 Comprimido  R$   0,07   R$    1.400,00  
33 Clonidina 0,1mg 1.000 Comprimido  R$   0,21   R$       210,00  
75 Morfina 10mg/ml 500 Ampola  R$   1,93   R$       965,00  
76 Nifedipino sub lingual 10mg 100 Cápsula  R$   0,56   R$         56,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
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Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 
___________________                                   __________________________________            
Silvana Maria de Lima                                 Lagean Comércio e Representação Ltda                               
-Secretário de Saúde-                                                            -Contratada-                                                                                

 
  
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 010/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa José Nergino Sobreira, com endereço à Av. 
Padre Cicero, nº 3051 – Bairro Muriti – Crato-CE, CNPJ n.º 63.478.895/0001-94, CEP: 63.122-360, 
representada pelo Sr. José Nergino Sobreira, brasileiro, casado, residente na Rua 21 de Junho, nº 1091, 
Bairro Pimenta, Crato-PE, portador de RG n°. 1.015.417 SPSP/CE e CPF nº. 092.442.203-34no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

51 Dobutamina 250mg/20ml 200 Ampola  R$   6,00   R$    1.200,00  
86 Sabão líquido germicida 1000ml 50 Frasco  R$   4,42   R$       221,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por pessoa indicada pela 
administração. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                                                 ___________________            
Silvana Maria de Lima                                                                José Nergino Sobreira                                                       
 -Secretário de Saúde-                                                                          -Contratada-                        
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 011/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Solumed Distribuidora de Medicamentos e 
Produtos para Saúde Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.896.538/0001-42, sediada à Praça 
Getulio Vargas, nº 43, Letra C, Bairro São João Batista – Santa Luzia-MG, representada pelo 
representada pelo o Sr. Ermano Dias de Andrade, brasileiro, casado, vendedor, residente na Rua Artfur 
Serpa, nº 51, Bairro Casa Caiada, Olinda-PE, portador da cédula de identidade nº 8.453.094 SDS/PE, 
inscrito no CPF sob o nº 093.158.694-19, no certame acima numerado. A sequencia da classificação 
das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

2 Ácido Ascorbico(Vit. C) 100mg/ml 4.000 Ampola  R$   0,60   R$    2.400,00  
4 Adrenalina 1mg/ml 500 Ampola  R$   2,86   R$    1.430,00  
36 Cloridato de prometazina 25mg/ml 1.500 Ampola  R$   1,20   R$    1.800,00  
48 Diazepam 10mg/2ml 2.000 Ampola  R$   0,56   R$    1.120,00  
49 Diclofenaco sódio 75mg/ml 3.000 Ampola  R$   0,52   R$    1.560,00  
50 Dipirona sódica 500mg/ml 8.000 Ampola  R$   0,40   R$    3.200,00  
60 Furosemida 20mg/ml 3.000 Ampola  R$   0,42   R$    1.260,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
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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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                 ___________________________________            
Silvana Maria de Lima                                Solumed Distribuidora de Medicamentos                                                   
 -Secretário de Saúde-                                       e Produtos para Saúde Ltda EPP                                                      
                                                                                               -Contratada-          
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 012/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.674.752/0001-40, sediada Rua Cosmorama, nº 710, Bairro Boa Viagem – 
Recife-PE, representada pelo Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, solteiro, 
representante comercial, residente na Rua Setubal, nº 228, Aptº 04, Bairro Boa Viagem, Recife-PE, 
portador da cédula de identidade nº 5.413.011 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 922.192.334-72, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

35 Cloridato de prometazina 25mg 80.000 Comprimido  R$   0,06   R$    4.800,00  
45 Detergente enzimático 4 enzimas 1000ml 100 Frasco  R$ 31,99   R$    3.199,00  
57 Fentanila 0,005mg 200 Ampola  R$   1,03   R$       206,00 
72 Monitol 20%/250ml 200 Frasco  R$   4,27  R$       854,00 
77 Omeprazol 40mg 1.500 Ampola  R$   5,24  R$    7.860,00 

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na 
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ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
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Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                               ____________________________            
Silvana Maria de Lima                                               Cirurgica Montebello Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde                                                                    -Contratada-          
                                                                                                
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 013/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa MF Comercio de Produtos Medicos Ltda EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.039.574/0001-48, sediada Rua Dom Jose Pereira Alves, nº 297, Bairro 
Cordeiro, Recife-PE, representada pelo Sr. Francisco José de Sousa, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente na Rua Democrito de Souza Filho, nº 300, Aptº 404, Bloco B 1, Bairro Madalena, Recife-PE, 
portador da cédula de identidade nº 190829989 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 869.930.974-00, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

10 Aminofilina 240mg/ml 1.000 Ampola  R$   0,60   R$       600,00  

24 
Bultilbrometo de escopolamina (buscopam 
simples) 20mg/ml 

1.000 Ampola R$   0,80 R$       800,00 

25 Carvão ativado em pó pote com 250g 10 Pote  R$ 19,00   R$       190,00  
56 Fenoterol 5mg/ml 400 Frasco  R$   1,77   R$       708,00  
67 Hidrocortisona 250mg/ml 1.000 Ampola  R$   6,80   R$    6.800,00  
81 Soro fisiológico a 0,9% 250ml 2.000 Frasco  R$   2,50   R$    5.000,00  

94 
Indicador químico para esterilização 
multivariável classe IV (caixa com 100 tiras) 

30 caixas R$  44,50 R$    1.335,00 

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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, 
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sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, 
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
001/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
001/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 001/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 001/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 001/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                        _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                       MF Comercio de Produtos Medicos Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde                                                    -Contratada-          
                                                                                                
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 014/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Santa Rita Distribuidora Ltda - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.501.835/0001-49, sediada à com endereço à Rua Eraldo Gueiros Leite, nº 72, 
Centro, Surubim-PE, representada pelo Sr. Charles Henrique de Oliveira Melo, brasileiro, casado, 
comerciante, residente na Rua Manoel Alves de Moura, nº 56, Bairro Cabaceira, Surubim-PE, 
portador da cédula de identidade nº 4.319.523 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 973.924.564-15, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

18 Amoxilina 50mg/ml 20.000 Suspensão Oral  R$    2,30   R$ 46.000,00  
181 Salbutamol 6mg/ml 300 Solução Inalante  R$  13,40   R$   4.020,00  
191 Sulfdadiazina de Prata 100mg/g 2000 Pomada  R$    2,89   R$   5.780,00  

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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                         _______________________________            
Silvana Maria de Lima                                        Santa Rita Distribuidora Ltda - ME             
 -Secretário de Saúde-                                                              -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 015/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Mega Distribuidora Hospitalar Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.348.650-0001-34, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 224 – Bairro 
Varzea – Recife-PE, representada pela Sra. Olga Silvana Gonçalves Lima Wanderley, brasileira, 
casada, Psicóloga, residente à Rua Ernesto Nazareth, nº 578, Apt. 201- Modulo 1, Bairro Areias, 
Recife-PE, portadora da cédula de identidade nº 4.131.982 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
772.386.304-78, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

1 Acetazolamida 250mg 5.000 Comprimido  R$    0,47   R$   2.350,00  
3 Ácido acetilsalicílico 500mg 5.000 Comprimido  R$    0,03   R$      150,00  
5 Ácido fólico 5mg 40.000 Comprimido  R$    0,04   R$   1.600,00  
8 Ácido valproico+valproato de sódio 500mg 10.000 Comprimido  R$    0,56   R$   5.600,00  
9 Água destilada 10ml 25.000 Ampola  R$    0,15   R$   3.750,00  

11 Albendazol 400mg/ml 2.500 Suspensão Oral  R$    0,89   R$   2.225,00  
14 Ambroxol 15mg/5ml/100ml 5.000 Xarope  R$    1,18   R$   5.900,00  
15 Ambroxol 30mg/5ml/100ml 5.000 Xarope  R$    1,25   R$   6.250,00  
16 Amiodarona 200mg 20.000 Comprimido  R$    0,23   R$   4.600,00  
19 Amoxilina 500mg 80.000 Comprimido  R$    0,10   R$   8.000,00  
21 Alprazolan 1mg 5.000 Comprimido  R$    0,08   R$      400,00  
22 Alprazolan 2mg 3.000 Comprimido  R$    0,12   R$      360,00  
27 Azitromicina 40mg/ml 5.000 Suspensão Oral  R$    2,34   R$ 11.700,00  
28 Azitromicina 500mg 40.000 Comprimido  R$    0,35   R$ 14.000,00  
29 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui 7.000 Frasco/Ampola  R$    9,86   R$ 69.020,00  
34 Bromazepam 6mg 20.000 Comprimido  R$    0,03   R$      600,00  
35 Budesonida 32mcg 100 Aerosol Nasal  R$    7,61   R$      761,00  
36 Budesonida 50mcg 100 Aerosol Nasal  R$    5,65   R$      565,00  
42 Caverdilol 3,125mg 1.500 Comprimido  R$    0,10   R$      150,00  
43 Caverdilol 12,5mg 1.500 Comprimido  R$    0,13   R$      195,00  
44 Cefalexina 50mg/ml 2.000 Suspensão Oral  R$    4,24   R$   8.480,00  
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46 Cefotaxina 500mg 200 Frasco/Ampola  R$    6,63   R$   1.326,00  
51 Complexo B 10mg/2ml 8.000 Ampola  R$    0,66   R$   5.280,00  
57 Clonazepam 0,5mg/ml 100 Solução Oral  R$    1,40   R$      140,00  
58 Cloreto de sódio 0,90% 300 Spray Nasal  R$    0,58   R$      174,00  

63 Dexametasona 200 
Pomada 

Oftalmica 
R$    5,89 R$   1.178,00 

64 Dexametasona 0,10% 5.000 Creme  R$    0,55   R$   2.750,00  
65 Dexametasona 0,1mg/ml 100ml 2.000 Xarope  R$    1,09   R$   2.180,00  
66 Dexametasona 4mg 10.000 Comprimido  R$    0,21   R$   2.100,00  
67 Dexclorfeniramina 4% 100ml 3.000 Xarope  R$    0,77   R$   2.310,00  
77 Dipirona sódica 500mg 300.000 Comprimido  R$    0,04   R$ 12.000,00  
82 Doxazosina 2mg 1.000 Comprimido  R$    0,58   R$      580,00  
86 Eritromicina 500mg 10.000 Comprimido  R$   0,38   R$   3.800,00  
91 Fenitoina Sódica 100mg 5.000 Comprimida  R$    0,20   R$   1.000,00  
94 Fenobarbital 200mg/2ml 500 Ampola  R$    1,20   R$      600,00  
97 Flumazenil 0,5mg/ml 150 Ampola  R$  22,95   R$   3.442,50  

101 Glicerol 72mg 500 Supositório  R$    0,72   R$      360,00  
103 Haloperidol 1mg 1.000 Comprimido  R$    0,12   R$      120,00  
107 Hidralazina 25mg 5.000 Comprimido  R$    0,25   R$   1.250,00  
112 Iodeto de potássio 100ml 3.000 Solução Oral  R$    1,49   R$   4.470,00  

115 Isoooorbida 10mg 3.000 
Comprimido 

Sulcado 
R$    0,21 R$      630,00 

117 Lactulose 667mg/ml 300 Xarope  R$    6,00   R$   1.800,00  
122 Levonorgestrel 1,5mg 10.000 Comprimido R$  14,99 R$149.900,00 
152 Oleo mineral puro 100ml 5.000 Oral  R$    1,73   R$   8.650,00  
154 Omeprazol 40mg 40.000 Comprimido  R$    0,16   R$   6.400,00  
156 Oxcarbamazepina 600mg 2.000 Comprimido  R$    0,66   R$   1.320,00  
157 Paracetamol 200mg/2ml 20.000 Gotas  R$    0,49   R$   9.800,00  
160 Paroxetina 20mg 7.000 Comprimido  R$    0,19   R$   1.330,00  
164 Pilocarpina 20mg/ml 100 Colirio  R$  21,26   R$   2.126,00  
165 Piridoxina 40mg 1.000 Comprimido  R$  10,21   R$ 10.210,00  
167 Predinisolona 1,34/ml 2.000 Soluçao Oral  R$    3,26   R$   6.520,00  
173 Puran t4 100mg 5.000 Comprimido  R$    0,18   R$      900,00  
174 Puran t4 25mg 15.000 Comprimido  R$    0,19   R$   2.850,00  
175 Puran t4 50mg 10.000 Comprimido  R$    0,20   R$   2.000,00  
182 Salbutamol 120,5mg/ml 300 Aerossol Oral  R$    6,90   R$   2.070,00  
183 Salbutamol  2.000 Xarope  R$    0,96   R$   1.920,00  
192 Sulfametazol+trimetoprima 40mg+8mg/ml 2.000 Suspensão Oral  R$    0,79   R$   1.580,00  
198 Timolol 0,5mg/ml 100 Colirio  R$    1,08   R$      108,00  
201 Varfarina Sódica 5mg 1.000 Comprimido  R$    0,15   R$      150,00  

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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
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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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                       Mega Distribuidora Hospitalar Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 016/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa A R Veríssimo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.419.989/0001-23, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 219 – Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Adilson Romero Verissimo do Amaral, brasileiro, casado, Comerciante, 
residente na Av. Tapajós, nº 168, Modulo III, Aptº 112, Areias, Recife-PE, portadora da cédula de 
identidade nº 1.292.967 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 409.593.174-49, no certame acima 
numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

37 Captopril 25mg 500.000 Comprimido  R$    0,02   R$ 10.000,00  
38 Captopril 50mg 200.000 Comprimido  R$    0,03   R$   6.000,00  
74 Digoxina 0,25mg 3.000 Comprimido  R$    0,04   R$      120,00  

121 Levonorgestrel 0,75mg 10.000 Comprimido  R$    0,55   R$   5.500,00  
131 Mebendazol 100mg 3.000 Comprimido  R$    0,04   R$      120,00  
138 Metronidazol 250mg 20.000 Comprimido  R$    0,08   R$   1.600,00  

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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na 
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ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
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Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                      A R Veríssimo Ltda                                                      
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 017/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Drogafonte Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.778.201/0001-26, sediada à Rua Barão de Bonito, nº 408, Anexo 424/450, Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Eugênio José Gusmão da Fonte Filho, basileiro, casado, comerciante, 
residente na Rua Apipucos, nº 487, Casa 08, Condomínio Residencia Jardins de Monet, Bairro 
Apipucos, Recife-PE, portador da cédula de identidade nº 1.622.040 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
293.247.854-00, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

2 Aciclovir 200mg 5.000 Comprimido  R$    0,09   R$      450,00  

7 
Ácido valproico+valproato de sódio xarope 
100ml 

300 Xarope  R$    1,80   R$      540,00  

20 Amoxilina +clavulanato de potássio 500mg 
+125mg 

10.000 Comprimido  R$    0,62   R$   6.200,00  

23 Anlodipina 10mg 20.000 Comprimodo  R$    0,04   R$      800,00  
24 Anlodipina 5mg 20.000 Comprimido  R$    0,02   R$      400,00  
25 Atenolol 25mg 50.000 Comprimido R$ 0,02  R$   1.000,00  
26 Atenolol 50mg 25.000 Comprimido  R$    0,03   R$      750,00  
31 Biperideno 2mg 20.000 Comprimido  R$    0,16   R$   3.200,00  
33 Bromazepam 3mg 20.000 Comprimido  R$    0,04   R$      800,00  
39 Carbamazepina 200mg 35.000 Comprimido  R$    0,07   R$   2.450,00  
40 Carbamazepina 20mg/100ml 500 Xarope  R$    4,90   R$   2.450,00  
41 Carbamato de Lítio 300mg 1.500 Comprimido  R$    0,14   R$      210,00  
47 Cetriaxona 1g 1.000 Frasco/Ampola  R$    2,68   R$   2.680,00  
49 Cetonazol xampu 100 Frasco  R$    3,60   R$      360,00  
52 Ciprofloxacino 500mg 20.000 Comprimido  R$    0,16   R$   3.200,00  
55 Clonazepam  2mg 90.000 Comprimido  R$    0,05   R$   4.500,00  
56 Clonazepam  0,5mg/ml 80.000 Comprimido  R$    0,05   R$   4.000,00  
60 Clorpramazina 100mg 25.000 Comprimido  R$    0,16   R$   4.000,00  
61 Clorpramazina 25mg 15.000 Comprimido  R$    0,16   R$   2.400,00  
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62 Clorpromazina 40mg/ml 50 Gotas  R$    3,79   R$      189,50  
68 Dexclorfeniramina 2mg 10.000 Comprimido  R$    0,04   R$      400,00  
69 Diazepan 5mg 70.000 Comprimido  R$    0,03   R$   2.100,00  
70 Diazepan 10mg 70.000 Comprimido  R$    0,03   R$   2.100,00  
75 Dimeticona 40mg 20.000 Comprimido  R$    0,07   R$   1.400,00  
79 Dipirona sódica 500mg/ml 5.000 Gotas  R$    0,55   R$   2.750,00  
80 Dipropionatio de beclometasona 50mcg  100 Spray Nasal  R$  17,00   R$   1.700,00  
84 Enalapril 20mgl 20.000 Comprimido  R$    0,04   R$      800,00  
87 Espironolactona 25mg 4.000 Comprimido  R$    0,09   R$      360,00  
88 Estirol 1mg/g 300 Creme Vaginal  R$    4,85   R$   1.455,00  
92 Fenobarbital 100mg 35.000 Comprimido  R$    0,08   R$   2.800,00  
95 Fluconazol 150mg 5.000 Comprimido  R$    0,17   R$     850,00  
98 Fluoxetina 20mg 50.000 Caspsula  R$    0,05   R$   2.500,00  

100 Glibenclamida 5mg 180.000 Comprimido  R$    0,02   R$   3.600,00  
105 Haloperidol 5mg 35.000 Comprimido  R$    0,09   R$   3.150,00  
106 Haloperidol  Decanato 50mg/ml 500 Ampola  R$    6,50   R$   3.250,00  
110 Ibuprofeno 600mg 35.000 Comprimido  R$    0,07   R$   2.450,00  
111 Ibuprofeno 50mg/ml 3000 Solução Oral  R$    1,00   R$   3.000,00  
113 Ipratrópio 0,25mg/ml 400 Gotas  R$    0,56   R$      224,00  
118 Levomepromazina 25mg 15.000 Comprimido  R$    0,26   R$   3.900,00  
119 Levomepromazina 100mg 10.000 Comprimido  R$    0,58   R$   5.800,00  
125 Lidocaína 100mg/ml 100 Aerosol  R$  23,80   R$   2.380,00  
126 Loratadina 10mg 10.000 Comprimido  R$    0,04   R$      400,00  
129 Losartana potássio 100mg 50.000 Comprimido  R$    0,17   R$   8.500,00  
132 Metformina 850mg 350.000 Comprimido  R$    0,05   R$ 17.500,00  
133 Metildopa 250mg 25.000 Comprimido  R$    0,10   R$   2.500,00  
134 Metildopa 500mg 25.000 Comprimido  R$    0,16   R$   4.000,00  
136 Metroclopramida 10mg 25.000 Comprimido  R$    0,05   R$   1.250,00  
137 Metronidazol 20mg/5ml 1.500 Suspensão Oral  R$    1,50   R$   2.250,00  
141 Miconazol 2% 200 Creme  R$   1,30   R$      260,00  
143 Neomicina+bacitracina 5mg+250ui 5.000 Pomada  R$    0,88   R$   4.400,00  
145 Nifedipino 20mg 20.000 Comprimido  R$    0,03   R$      600,00  
146 Nimesuluda 100mg 100.000 Comprimido  R$    0,05   R$   5.000,00  
148 Nistatina  2.000 Creme Vaginal  R$    2,50   R$   5.000,00  
150 Nortripilina 50mg 3.000 Comprimido  R$    0,40   R$   1.200,00  
158 Paracetamol 500mg 50.000 Comprimido  R$    0,04   R$   2.000,00  
159 Paracetamol 750mg 150.000 Comprimido  R$    0,05   R$   7.500,00  
163 Permetrina 1% 300 Loção  R$    1,40   R$      420,00  
169 Prednisona 5mg 15.000 Comprimido  R$    0,05   R$      750,00  
170 Prednisona 20mg 10.000 Comprimido  R$    0,11   R$   1.100,00  
171 Prometazina 25mg 100.000 Comprimido  R$    0,05   R$   5.000,00  
176 Ranitidina 150mg 25.000 Comprimido  R$    0,06   R$   1.500,00  
178 Risperidona 1mg 10.000 Comprimido  R$    0,17   R$   1.700,00  
179 Risperidona 2mg 15.000 Comprimido  R$    0,18   R$   2.700,00  
186 Simeticona 75mg/ml 1.500 Gotas  R$    0,60   R$      900,00  
187 Simeticona  10.000 Comprimido  R$    0,07   R$      700,00  
188 Sivastatina 20mg 100.000 Comprimido  R$    0,07   R$   7.000,00  
190 Sulfdadiazina 500mg 2.000 Comprimido  R$    0,13   R$      260,00  
193 Sulfametazol+trimetoprima 400mg+80mg 10.000 Comprimido  R$    0,08   R$      800,00  
199 Valproato de sódio 250mg/ml 100 Soluçao Oral  R$    1,80   R$      180,00  
204 Vita c 500mg 40.000 Comprimido  R$    0,09   R$   3.600,00  
205 Vita c 500mg/5ml 15.000 Ampola  R$    0,55   R$   8.250,00  
206 Vita c  2.000 Gotas  R$    0,90   R$   1.800,00  
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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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 
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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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                                                   __________________            
Silvana Maria de Lima                                                                     Drogafonte Ltda                                               
 -Secretário de Saúde-                                                                          -Contratada- 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 018/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Stock Comercial Hospitalar Ltda, com 
endereço à Av. Goianazes, Qd. 25, Lts. 11 a 26, Bairro Jardim Eldorado – DIMAG, Aparecida de 
Goiana-GO, CNPJ n.º 00.995.371/0001-50, CEP: 74.993-100, representada pelo o Sr. Fábio José de 
Sena, brasileiro, representante comercial, residente e domiciliado na Cidade de Olinda-PE, portador de 
RG n°. 5.883.959 SSP/PE e CPF nº. 010.350.214-98, no certame acima numerado. A sequencia da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

30 Benzilpenicilina Benzatina 600.000ui 3.000 Frasco/Ampola  R$    2,34   R$   7.020,00  
81 Divalproato de sódio 500mg 2.000 Comprimido  R$    0,53   R$   1.060,00  

116 Isoooorbida 40mg 1000 Comprimido  R$    0,17   R$      170,00  
140 Miconazol 2% 100 Loçao  R$    1,50   R$      150,00  
142 Miisoprotol 25 mg 1.000 Comprimido R$    8,01 R$   8.010,00 
151 Nortripilina 25mg 3.000 Comprimido  R$    0,32   R$      960,00  
161 Pernitrima 1.000 Loção  R$    2,15   R$   2.150,00  
177 Ranitidina 50mg/ml 500 Ampola  R$    0,50   R$      250,00  

196 Tetraciclina 1% 100 
Pomada 

Oftalmica 
 R$    4,34   R$      434,00  

197 Tiamina 300mg 1.000 Comprimido  R$    0,11   R$      110,00  

200 Valproato de sódio 500mg 500 
Comprimido 

Sulcado 
 R$    0,75   R$      375,00  

203 Verapamil 120mg 1.000 Comprimido  R$    0,75   R$      750,00  

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 sua 
assinatura. 
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                           ______________________________            
Silvana Maria de Lima                                             Stock Comercial Hospitalar Ltda                                                        
 -Secretário de Saúde-                                                                 -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 019/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Lagean Comércio e Representação Ltda, com 
endereço à Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 1637 – Bairro Imbiribeira – Recife-PE, CNPJ n.º 
08.819.724/0001-73, CEP: 51.170-430, representada pelo Sr. João Antonio Barbosa Guedes, 
brasileiro, representante comercial, residente na Rua Margarida de Barros, nº 85, Sítio Novo, Olinda-
PE, portador de RG n°. 2.056.621 SSP/PE e CPF nº. 253.747.104-00, no certame acima numerado. A 
sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

13 Alopurinol 100mg 2.000 Comprimido  R$    0,07   R$      140,00  
32 Biperideno 4mg retard 200 Comprimido  R$    0,68   R$      136,00  
53 Citalopran 20mg 3.000 Comprimido  R$    0,14   R$      420,00  
76 Dimeticona gotas 15ml 1.500 Frasco  R$    0,86   R$   1.290,00  
90 Fenitoina 5% 500 Ampola  R$    1,56   R$      780,00  

114 Isoooorbida 5mg 3.000 
Comprimido 

Sulcado 
 R$    0,13   R$      390,00  

120 Levomepromazina gotas 40mg 300 Frasco R$    5,98  R$   1.794,00  
139 Metronidazol 500mg 2.000 Creme  R$    1,88   R$   3.760,00  
149 Nitrofurantoina 100mg 1.000 Comprimido  R$    0,20   R$      200,00  
166 Polivitamínico  3.000 Xarope  R$    1,71   R$   5.130,00  
185 Sertralina 50mg 10.000 Comprimido  R$    0,13   R$   1.300,00  
202 Verapamil 80mg 1.000 Comprimido  R$    0,06   R$        60,00  

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 sua 
assinatura. 
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                   __________________________________            
Silvana Maria de Lima                                 Lagean Comércio e Representação Ltda                            
-Secretário de Saúde-                                                            -Contratada-                                                                                

 
  
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 020/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Solumed Distribuidora de Medicamentos e 
Produtos Para Saúde Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.896.538/0001-42, sediada à Praça 
Getulio Vargas, nº 43, Letra C, Bairro São João Batista – Santa Luzia-MG, representada pelo 
representada pelo Sr. Ermano Dias de Andrade, brasileiro, casado, vendedor, residente na Rua Artfur 
Serpa, nº 51, Bairro Casa Caiada, Olinda-PE, portador da cédula de identidade nº 8.453.094 SDS/PE, 
inscrito no CPF sob o nº 093.158.694-19, no certame acima numerado. A sequencia da classificação 
das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

6 Ácido fólinico 15mg 10.000 Comprimido  R$    0,93   R$   9.300,00  
12 Alendromato de sódio 700mg 2.000 Comprimido  R$    0,35   R$      700,00  
54 Clomipramina 25mg 1.000 Comprimido  R$    0,72   R$      720,00  
72 Diclofenaco sodico 50mg 30.000 Comprimido  R$    0,03   R$      900,00  
78 Dipirona sódica 1g 8.000 ampola  R$    0,35   R$   2.800,00  
83 Enalapril 10mg 25.000 Comprimido  R$    0,04   R$   1.000,00  

89 
Etinilestradiol+Levonorgestrel 
0,03mg+0,15mg 

20.000 Comprimido  R$    0,03   R$      600,00  

104 Haloperidol 2mg/ml 200 Gotas  R$    2,36   R$      472,00  
109 Hidróxido de Alumínio 62mg/ml 2.000 Xarope 100ml  R$    1,57   R$   3.140,00  
123 Levotirixina 50mg 5.000 Comprimido  R$    0,14   R$      700,00  
124 Levotirixina 25mg 5.000 Comprimido  R$    0,14   R$      700,00  
127 Loratadina 1mg/ml 100ml 1.000 Xarope  R$    1,76   R$   1.760,00  
128 Losartana potássio 50mg 300.000 Comprimido  R$    0,04   R$ 12.000,00  
135 Metoclopramida 4mg 2.000 Gotas  R$    0,48   R$      960,00  
144 Nifedipino 10mg 25.000 Comprimido  R$    0,03   R$      750,00  
153 Omeprazol 20mg  100.000 Comprimido  R$    0,04   R$   4.000,00  
172 Propanalol 40mg 100.000 Comprimido  R$    0,02   R$   2.000,00  
180 Sais p/Reidrataçao Oral 27,9g 10.000 Envelope  R$    0,39   R$   3.900,00  
194 Sulfato ferroso Fe II 25mg/ml 1.000 Soluçao Oral  R$    0,75   R$      750,00  
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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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 
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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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 
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c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                 ___________________________________            
Silvana Maria de Lima                                Solumed Distribuidora de Medicamentos                                                         
 -Secretário de Saúde-                                       e Produtos para Saúde Ltda EPP                                                   
                                                                                               -Contratada-          
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 021/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Cirurgica Montebello Ltda EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.674.752/0001-40, sediada Rua Cosmorama, nº 710, Bairro Boa Viagem – Recife-
PE, representada pelo Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, solteiro, representante 
comercial, residente na Rua Setubal, nº 228, Aptº 04, Bairro Boa Viagem, Recife-PE, portador da 
cédula de identidade nº 5.413.011 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 922.192.334-72, no certame 
acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

17 Amitripilina 25mg 120.000 Comprimido  R$    0,04   R$   4.800,00  
45 Cefalexina 500 mg  30.000 Comprimido  R$    0,25   R$   7.500,00  
71 Diclofenaco Potássio 50mg 30.000 Comprimido  R$    0,04   R$   1.200,00  
85 Eritromicina 250/5ml 500 Suspensão Oral  R$    3,88   R$   1.940,00  
93 Fenobarbital 4% 1.500 Gotas  R$    1,65   R$   2.475,00  
99 Furosemida 40mg 120.000 Comprimido  R$    0,02   R$   2.400,00  

108 Hidroclorotiazida 25mg 500.000 Comprimido  R$    0,02   R$ 10.000,00  
155 Oxcarbamazepina 300mg 10.000 Comprimido  R$    0,21   R$   2.100,00  
195 Sulfato ferroso Fe II 40mg 40.000 Comprimido  R$    0,03   R$   1.200,00  

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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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, 
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entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                               ____________________________            
Silvana Maria de Lima                                               Cirurgica Montebello Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde                                                                    -Contratada-          
                                                                                                
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 022/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Maceió Med Distribuidora de Produtos 
Hospitalar Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.485.803/0001-22, sediada à Av. Julio Marques 
Luz, nº 772, Bairro Jatiuca – Maceió-AL, representada pelo Sr. Josuel Vicente da Silva, brasileiro, 
casado, representante comercial, residente na Rua Sessenta e Sete 16 B, Parque Capibaribe, Sâo 
Lourenço da Mata-PE, portador da cédula de identidade nº 2.444.940 SSP/PE, inscrito no CPF sob o 
nº 372.249.994-15, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos com Fornecimento 
Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme 
Especificações da Planilha de Medicamentos. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

4 Ácido acetilsalicílico 100mg 65.000 Comprimido  R$    0,02   R$   1.300,00  

10 Albendazol 400mg 10.000 
Comprimido 
Mastigável 

R$    0,40 R$   4.000,00 

50 Cetoconazol 30g 1.000 Bisnaga  R$    1,13   R$   1.130,00  
59 Clorexidina 0,0012/1000ml 100 Solução Bucal  R$  17,56   R$   1.756,00  
73 Diclofenaco sódico gotas  2.500 Frasco  R$    1,84   R$   4.600,00  

130 Mebendazol 30ml 1.500 Suspenção Oral  R$    0,96   R$   1.440,00  
147 Nistatina 100.000ui 1.000 Suspensão Oral  R$    1,91   R$   1.910,00  
162 Permaganato de Potássio 100mg 300 Pó/Tópico  R$    0,05   R$        15,00  
168 Predinisolona 20mg 2.000 Comprimido  R$    0,12   R$      240,00  
189 Sivastatina 40mg 30.000 Comprimido  R$    0,15   R$   4.500,00  

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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde não 
será obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 
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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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
002/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
002/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 002/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 002/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 002/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                               ____________________________            
Silvana Maria de Lima                                                 Maceió Med Distribuidora de  
 -Secretário de Saúde-                                               Produtos Hospitalar Ltda – EPP                                    
                                                                                                       -Contratada-             
 
Testemunhas:                                                    
_________________________________________CPF:______________________________
_________________________________________CPF:______________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 023/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Santa Rita Distribuidora Ltda - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.501.835/0001-49, sediada à com endereço à Rua Eraldo Gueiros Leite, nº 72, 
Centro, Surubim-PE, representada pelo Sr. Charles Henrique de Oliveira Melo, brasileiro, casado, 
comerciante, residente na Rua Manoel Alves de Moura, nº 56, Bairro Cabaceira, Surubim-PE, 
portador da cédula de identidade nº 4.319.523 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 973.924.564-15, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

7 Álcool 70% 1L 500 Caixas  R$ 37,60   R$ 18.800,00  

12 
Caixa coletora de material perfuro 
cortante capacidade 13 L 

3000 Unidades R$   2,60 R$   7.800,00 

39 
Compressa Gaze 7,5 x 7,5 Est. Pct. c/ 10 
unidades 

200.000 Pct. R$   0,25 R$ 50.000,00 

46 Espéculo Vaginal Desc. Tam. M 8.000 Unidades  R$   0,79   R$   6.320,00  
78 Luva Cirúrgica Nº 7,0 2.000 Pares  R$   0,99   R$   1.980,00  
80 Luva Cirúrgica Nº 8,0 1.500 Pares  R$   0,99   R$   1.485,00  
81 Luva Cirúrgica Nº 8,5 800 Pares  R$   0,90   R$      720,00  
92 Saco branco leitoso para lixo infectante 10.000 unidades  R$   0,34   R$   3.400,00  

100 Seringa 20 ml c/ Agulha 25 x 7 33.000 Unidades  R$   0,30   R$   9.900,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde não 
será obrigada a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 
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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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 
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6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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. 
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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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                         _______________________________            
Silvana Maria de Lima                                        Santa Rita Distribuidora Ltda - ME             
 -Secretário de Saúde-                                                              -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 024/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Mega Distribuidora Hospitalar Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.348.650-0001-34, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 224 – Bairro 
Varzea – Recife-PE, representada pela Sra. Olga Silvana Gonçalves Lima Wanderley, brasileira, 
casada, Psicóloga, residente à Rua Ernesto Nazareth, nº 578, Apt. 201- Modulo 1, Bairro Areias, 
Recife-PE, portadora da cédula de identidade nº 4.131.982 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
772.386.304-78, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

14 Cateter Intrav. p/Venop. N. 16 cx. c/50 30 Caixas  R$ 31,90   R$      957,00  
15 Cateter Intrav. p/Venop. N. 18 cx. c/51 30 Caixas  R$ 31,90   R$      957,00  
16 Cateter Intrav. p/Venop. N. 20 cx. c/52 120 Caixas  R$ 31,90   R$   3.828,00  
17 Cateter Intrav. p/Venop. N. 22 cx. c/53 120 Caixas  R$ 31,90   R$   3.828,00  
14 Cateter Intrav. p/Venop. N. 16 cx. c/50 30 Caixas  R$ 31,90   R$      957,00  
22 Cat-Gut Cromado 1 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas  R$ 41,95   R$      839,00  
24 Cat-Gut Cromado 3-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 30 Caixas  R$ 41,95   R$   1.258,50  
26 Cat-Gut Simples 0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 20 Caixas  R$ 41,95   R$      839,00  
28 Cat-Gut Simples 2-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$ 41,95   R$   1.258,50  
30 Cat-Gut Simples 4-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$ 41,95   R$   1.258,50  
33 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam P 50 Unidades  R$   7,49   R$      374,50  
34 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam M 50 Unidades  R$   7,49   R$      374,50  
35 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam G 50 Unidades  R$   7,49   R$      374,50  
36 Coletor de urina 1200 sist. Aberto 300 Unidades  R$   2,28   R$      684,00  
37 Coletor de Urina 2000 Sist. Fechado 1000 Unidades  R$   2,24   R$   2.240,00  
38 Compressa de campo operatório estéril 23x25 pct  2.000 Pacotes  R$   6,12   R$ 12.240,00  
42 Escova Edocer. Desc. Pct. c/100 unidades 700 Pct.  R$ 15,10   R$ 10.570,00  
43 Esparadrapo 10 x 4,5 c/ capa 1200 Unidades  R$   4,05   R$   4.860,00  
48 Especulo Vaginal Desc. Tamanho G 2.000 Unidades  R$   0,92   R$   1.840,00  
49 Éter Comercial 1L 10 Frascos  R$ 14,48   R$      144,80  
53 Fio de Nylon 0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$ 26,95   R$      673,75  
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55 Fio de Nylon 3-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$ 26,95   R$      673,75  
57 Fio de Nylon 5-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$ 24,28   R$      607,00  
58 Fio de Nylon 6-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$ 26,95   R$      673,75  
64 Garrote 1 metro 4 Unidades  R$   1,30   R$          5,20  
66 Glicerina Crister sol. 500ml c/ sonda retal 100 Unidades  R$   4,08   R$      408,00  
83 Luva Procedimento M desc. Látex cx. c/ 100 unidades 2.000 Caixas  R$ 13,50   R$ 27.000,00  
84 Luva Procedimento P desc. Látex cx. c/ 100 unidades 2.000 Caixas  R$ 11,76   R$ 23.520,00  
89 P.V.P.I Tópico 1L 50 Frascos  R$ 11,95   R$      597,50  

108 Sonda de Foley nº 12 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$   1,98   R$      198,00  
111 Sonda de Foley nº 18 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$   2,09   R$      209,00  
113 Sonda de Fowley nº 22 c/ 2 vias B.30cc 200 Unidades  R$   2,09   R$      418,00  
122 Sonda uretral de alívio nº 04 100 Unidades  R$   0,41   R$        41,00  
123 Sonda uretral de alívio nº 06 100 Unidades  R$   0,42   R$        42,00  
124 Sonda uetral de alívio nº 08 150 Unidades  R$   0,43   R$        64,50  
125 Sonda uretral de alívio nº 10 500 Unidades  R$   0,45   R$      225,00  
126 Sonda uretral de alívio nº 12 500 Unidades  R$   0,46   R$      230,00  
131 Termômetro Clinico  digital 100 Unidades  R$   7,62   R$      762,00  
134 Tubo Latex 204 c/ 15 mts 30 Unidades  R$ 57,73   R$   1.731,90  
137 Máscara N95 cx com 10 unid 10 caixas  R$ 23,12   R$      231,20  

141 
Lençol descartável TNT c/ elástico 2,00x90 cm  pct c/ 
10 unid 

20 pacotes R$   8,33 R$      166,60 

142 Eletrodos adesivos descartável pct c/ 50 unid 10 pacotes  R$ 12,75   R$      127,50  
143 Umidificador para oxigênio 250 ml 30 unidades  R$ 16,06   R$      481,80  
145 Atadura gessada 20cmx4m 100 unidades  R$   3,43   R$      343,00  
146 Atadura gessada 15cmx4m 100 unidades  R$   1,96   R$      196,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 
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3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 
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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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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;  
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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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                       Mega Distribuidora Hospitalar Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 025/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa A R Veríssimo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.419.989/0001-23, sediada à com endereço à Av. Barão de Bonito, nº 219 – Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Adilson Romero Verissimo do Amaral, brasileiro, casado, Comerciante, 
residente na Av. Tapajós, nº 168, Modulo III, Aptº 112, Areias, Recife-PE, portadora da cédula de 
identidade nº 1.292.967 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 409.593.174-49, no certame acima 
numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

98 Seringa 1 ml c/ agulha 13 x 4,5 30.000 Unidades  R$    0,10   R$   3.000,00  
101 Seringa 3 ml c/ agulh 25 x 7 40.000 Unidades  R$    0,11   R$   4.400,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                       ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                      A R Veríssimo Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 026/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Drogafonte Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.778.201/0001-26, sediada à Rua Barão de Bonito, nº 408, Anexo 424/450, Bairro Varzea – Recife-
PE, representada pelo Sr. Eugênio José Gusmão da Fonte Filho, basileiro, casado, comerciante, 
residente na Rua Apipucos, nº 487, Casa 08, Condomínio Residencia Jardins de Monet, Bairro 
Apipucos, Recife-PE, portador da cédula de identidade nº 1.622.040 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
293.247.854-00, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

9 Atadura 10 cm x 1,8 m 13 fios 10.000 Rolos  R$    0,34   R$   3.400,00  
10 Atadura 15 cm x 1,8 m 13 fios 10.000 Unidades  R$    0,57   R$   5.700,00  

103 Sonda de aspiração traqueal nº 08 500 Unidades  R$    0,42   R$      210,00  
104 Sonda de aspiração traqueal nº 10 500 Unidades  R$    0,43   R$      215,00  
105 Sonda de aspiração traqueal nº 12 500 Unidades  R$    0,44   R$      220,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na 
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ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
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Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                                                   __________________            
Silvana Maria de Lima                                                                     Drogafonte Ltda                                               
 -Secretário de Saúde-                                                                          -Contratada- 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 027/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Stock Comercial Hospitalar Ltda, com 
endereço à Av. Goianazes, Qd. 25, Lts. 11 a 26, Bairro Jardim Eldorado – DIMAG, Aparecida de 
Goiana-GO, CNPJ n.º 00.995.371/0001-50, CEP: 74.993-100, representada pelo o Sr. Fábio José de 
Sena, brasileiro, representante comercial, residente e domiciliado na Cidade de Olinda-PE, portador de 
RG n°. 5.883.959 SSP/PE e CPF nº. 010.350.214-98, no certame acima numerado. A sequencia da 
classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

60 Fita teste p/ Esterilização Cirúrgica 200 Unidades  R$     2,57   R$      514,00  
61 Fita teste para Autoclave 19 x 30mm 150 Rolos  R$     2,73   R$      409,50  
71 Lamina Bisturi nº 11 c/ cabo de plastico 200 unidades  R$     1,25   R$      250,00  
91 Preservativo p/ Incontinência Urinária 250 Unidades  R$     0,93   R$      232,50  

138 Kit de máscara de Venturi  adulto 30 unidades  R$   25,55   R$      766,50  
139 Kit de máscara de Venturi  infantil 10 unidades  R$   25,55   R$      255,50  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição em igualdade de 
condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na 
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ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
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Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                           ______________________________            
Silvana Maria de Lima                                             Stock Comercial Hospitalar Ltda                                                        
 -Secretário de Saúde-                                                                 -Contratada-                                                               
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 028/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Lagean Comércio e Representação Ltda, com 
endereço à Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 1637 – Bairro Imbiribeira – Recife-PE, CNPJ n.º 
08.819.724/0001-73, CEP: 51.170-430, representada pelo Sr. João Antonio Barbosa Guedes, 
brasileiro, representante comercial, residente na Rua Margarida de Barros, nº 85, Sítio Novo, Olinda-
PE, portador de RG n°. 2.056.621 SSP/PE e CPF nº. 253.747.104-00, no certame acima numerado. A 
sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

76 Lanceta Picadora cx. c/ 100 unid 100 Caixas  R$      7,96   R$      796,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                   __________________________________            
Silvana Maria de Lima                                 Lagean Comércio e Representação Ltda                               
-Secretário de Saúde-                                                            -Contratada-                                                                                

 
  
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 029/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Cirurgica Montebello Ltda EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.674.752/0001-40, sediada Rua Cosmorama, nº 710, Bairro Boa Viagem – Recife-
PE, representada pelo Sr. Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, brasileiro, solteiro, represntante 
comercial, residente na Rua Setubal, nº 228, Aptº 04, Bairro Boa Viagem, Recife-PE, portador da 
cédula de identidade nº 5.413.011 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 922.192.334-72, no certame 
acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

1 Abaixador de Lingua pct. c/100 unid 100 Pacotes  R$    2,59   R$      259,00  
2 Água oxigenada 1 L 100 Frascos  R$    2,36   R$      236,00  

32 Clorexidina gliconato a 0,5% 1L 120 Caixas  R$  88,96   R$ 10.675,20  
41 Equipo para nutricão enteral 500 Unidades  R$    1,02   R$      510,00  
54 Fio de Nylon 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$  26,95   R$      673,75  
56 Fio de Nylon 4-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas R$   26,95 R$      673,75 
62 Fixador Citológico 100ml aerosol 80 Frascos  R$    4,36   R$      348,80  
63 Formol Liq. 10% 1L 90 Frascos  R$    5,38   R$      484,20  
65 Gel para ultrassom 5Kg 50 Unidades  R$  13,30   R$      665,00  
77 Lençol descartável em rolo 300 Unidades  R$    3,43   R$   1.029,00  

133 Tubo Latex 200 c/ 15 mts 30 Unidades  R$  14,67   R$      440,10  

135 
Almotolia em plastico transparente com 
graduação 250 ml bico curvo (pinçeta) 

100 Unidades R$    1,91 R$      191,00 

136 
Almotolia em plastico transparente com 
graduação 500 ml bico curvo (pinçeta) 

150 Unidades R$    2,56 R$      384,00 
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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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 
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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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 
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c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 
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8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                               ____________________________            
Silvana Maria de Lima                                               Cirurgica Montebello Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde                                                                    -Contratada-          
                                                                                                
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 030/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa MF Comercio de Produtos Medicos Ltda EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.039.574/0001-48, sediada Rua Dom Jose Pereira Alves, nº 297, Bairro 
Cordeiro, Recife-PE, representada pelo Sr. Francisco José de Sousa, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente na Rua Democrito de Souza Filho, nº 300, Aptº 404, Bloco B 1, Bairro Madalena, Recife-PE, 
portador da cédula de identidade nº 190829989 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 869.930.974-00, no 
certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também consta no processo 
acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

3 Agulha desc. 13 x 4,5 cx c/100 unid 50 Caixas  R$    4,00   R$      200,00  
4 Agulha desc. 25 x 7 cx. c/ 100 unid 80 Caixas  R$    4,00   R$      320,00  
5 Agulha desc. 25 x 8 cx. c/ 100 unid 100 Caixas  R$    3,70   R$      370,00  
6 Agulha desc.30 x 8 cx. c/ 100 unid 40 Caixas  R$    4,00   R$      160,00  
8 Algodão 500 em rolo 600 Unidades  R$    6,10   R$   3.660,00  

11 Atadura 30 cm x 1,8 m 13 fios 8.000 Unidades  R$    0,80   R$   6.400,00  
13 Cateter Intrav. p/Venop. N. 14 cx. c/50 30 Caixas  R$  32,00   R$      960,00  
18 Cateter Intrav. p/Venop. N. 24 cx. c/54 150 Caixas  R$  31,90   R$   4.785,00  
19 Cateter Nasal p/ oxigênio Adulto 1000 Unidades  R$    0,65   R$      650,00  
20 Cateter Nasal p/ oxigênio Infantil 500 Unidades  R$    0,65   R$      325,00  
21 Cat-Gut Cromado 0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas  R$  41,00   R$      820,00  
23 Cat-Gut Cromado 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 30 Caixas  R$  42,00   R$   1.260,00  
25 Cat-Gut Cromado 4-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas R$ 42,00  R$      840,00  
27 Cat-Gut Simples 1 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$  42,00   R$   1.260,00  
29 Cat-Gut Simples 3-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$  42,00   R$   1.260,00  
31 Clorexidina Degerm. 2% 1L 200 Caixas  R$  98,00   R$ 19.600,00  
40 Equipo p/ Soro Macro c/ inj. Lateral 5.000 Unidades  R$    0,65   R$   3.250,00  
44 Esparadrapo Micropore 25 x 10 1000 Unidades  R$    1,54   R$   1.540,00  
45 Espatula Ayres Madeira pct. c/ 100 unidades 400 Pct.  R$    4,19   R$   1.676,00  
47 Espéculo Vaginal Desc. Tam. P 6.000 Unidades  R$    0,69   R$   4.140,00  
50 Fio de Algodão 0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 5 Caixas  R$  27,00   R$      135,00  
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51 Fio de Algodão 1 c/ Agulha cx. c/24 unidades 5 Caixas  R$  27,00   R$      135,00  
52 Fio de Algodão 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 10 Caixas  R$  27,00   R$      270,00  
67 Lamina Bisturi nº 11 cx. c/ 100 unidades 25 Caixas  R$  11,00   R$      275,00  
68 Lamina Bisturi nº 15 cx. c/ 100 unidades 15 Caixas  R$  11,00   R$      165,00  
69 Lamina Bisturi nº 23 cx. c/ 100 unidades 20 Caixas  R$  11,00   R$      220,00  
70 Lamina Bisturi nº 24 cx. c/ 100 unidades 35 Caixas  R$  11,00   R$      385,00  
79 Luva Cirúrgica Nº 7,5 3.000 Pares  R$    0,98   R$   2.940,00  
82 Luva Procedimento G desc. Látex cx. c/ 100 unidades 1.000 Caixas  R$  12,40   R$ 12.400,00  
88 P.V.P.I Degermante 1L 50 Frascos  R$  12,30   R$      615,00  
90 Papel Grau Cirúrgico 30 cm Largura 40 Rolos  R$118,00   R$   4.720,00  
93 Scalp desc. Nº 19 cx. c/ 100 30 Caixas  R$  13,00   R$      390,00  
94 Scalp desc. Nº 25 cx. c/ 103 15 Caixas  R$  13,00   R$      195,00  
95 Scalp desc. Nº 27 cx. c/ 104 8 Caixas  R$  13,00   R$      104,00  
96 Scalp desc. Nº21 cx. c/ 101 60 Caixas  R$  13,00   R$      780,00  
97 Scalp desc. Nº23 cx. c/ 102 20 Caixas  R$  13,00   R$      260,00  
99 Seringa 10 ml c/ agulha 25 x 7 30.000 Unidades  R$    0,20   R$   6.000,00  

102 Seringa 5 ml c/ agulha 25 x 7 30.000 Unidades  R$    0,14   R$   4.200,00  
106 Sonda de aspiração traqueal nº 14 500 Unidades  R$    0,45   R$      225,00  
107 Sonda de aspiração traqueal nº 16 500 Unidades  R$    0,45   R$      225,00  
109 Sonda de Foley nº 14 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$    2,10   R$      210,00  
110 Sonda de Foley nº 16 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$    2,10   R$      210,00  
112 Sonda de Foley nº 20 c/ 2 vias B.30cc 200 Unidades  R$    2,10   R$      420,00  
114 Sonda de Foley nº 24 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$    2,10   R$      210,00  
115 Sonda Nasogastica longa nº 10 50 Unidades  R$    0,50   R$        25,00  
116 Sonda Nasogastica longa nº 12  80 Unidades  R$    0,50   R$        40,00  
117 Sonda Nasogastica longa nº 14 80 Unidades  R$    0,50   R$        40,00  
118 Sonda Nasogastica longa nº 16 60 Unidades  R$    0,50   R$        30,00  
119 Sonda Nasogastica longa nº 18 50 Unidades  R$    0,50   R$        25,00  
120 Sonda Nasogastica longa nº 20 50 Unidades R$    0,50  R$        25,00  
121 Sonda Nasogastica longa nº 22 50 Unidades  R$    0,50   R$        25,00  
127 Sonda uretral de alívio nº 14 150 Unidades  R$    0,50   R$        75,00  
128 Sonda uretral alívio nº 16 150 Unidades  R$    0,50   R$        75,00  
129 Sonda uretral alívio nº 18 150 Unidades  R$    0,50   R$        75,00  
130 Tenciometro + Estetoscópio Fecho Metal  60 Unidades  R$  47,00   R$   2.820,00  
144 Escova com clorexidina  300 unidades  R$    1,20   R$      360,00  

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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 aquisição 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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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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 dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  
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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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, por pessoa indicada pela 
administração. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 
 

___________________                        _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                       MF Comercio de Produtos Medicos Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde                                                    -Contratada-          
                                                                                                
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016 

Aos dois dias do mês de março de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do cambucá, 
sito à Praça Vicente Correia, nº 01, Centro, Santa Maria do Cambucá-PE, telefone: (81) 3757-1177, 
por seu representante legal, 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 Presencial para 
Registro de Preços nº 031/2016, homologado pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa Maceió Med Distribuidora de Produtos 
Hospitalar Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.485.803/0001-22, sediada à Av. Julio Marques 
Luz, nº 772, Bairro Jatiuca – Maceió-AL, representada pelo Sr. Josuel Vicente da Silva, brasileiro, 
casado, representante comercial, residente na Rua Sessenta e Sete 16 B, Parque Capibaribe, Sâo 
Lourenço da Mata-PE, portador da cédula de identidade nº 2.444.940 SSP/PE, inscrito no CPF sob o 
nº 372.249.994-15, no certame acima numerado. A sequencia da classificação das empresas também 
consta no processo acima citado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para Aquisição de Material Penso com Fornecimento 
Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina Falcão e as Unidades de Saúde 
de Santa Maria do Cambucá-PE, Conforme Especificações da Planilha de Material Penso. 
 

 
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 sua 
assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Saúde 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, 

 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid. 

Valor máximo em R$ 
Unitário Total 

72 Lamina Bisturi nº 15 . c/ cabo de plastico 15 Caixas  R$ 256,25   R$   3.843,75  
73 Lamina Bisturi nº 23 c/ cabo de plástico 20 Caixas  R$ 256,25   R$   5.125,00  
74 Lamina Bisturi nº 24 c/ cabo de plastico 35 Caixas  R$ 256,25   R$   8.968,75  
75 Lamina P. Fosca p/ Citologia cx. c/ 50 unidades 100 Caixas  R$     2,90   R$      290,00  
85 Mascara desc. c/ elast. Falso tecido cx. c/50 unidades 200 Caixas  R$     5,04   R$   1.008,00  
86 Mascara para Nebulização Adulto 200 Unidades  R$     4,98   R$      996,00  
87 Mascara para Nebulização Infantil 50 Unidades  R$     4,98   R$      249,00  

132 Torneira 3 vias descartáveis 500 Unidades  R$     0,62   R$      310,00  
140 Óculos de proteção incolor  100 Unidades  R$     5,17   R$      517,00  
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sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, 
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de aquisição 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pela Secretaria de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O Valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
003/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 003/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os medicamentos ora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
no Banco do Brasil, de preferência, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos medicamentos e liquidada a despesa. 

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, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos medicamentos não corresponder às especificações exigidas no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de Preços, a 
Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 
Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da licitante 
vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste 
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 Municipal de 
Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



9.2 - A cada fornecimento realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 01 (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 Presencial nº 003/2016 e a 
proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de março de 2016. 

 
 

___________________                                               ____________________________            
Silvana Maria de Lima                                                 Maceió Med Distribuidora de  
 -Secretário de Saúde-                                               Produtos Hospitalar Ltda – EPP                                                   
                                                                                                       -Contratada-             
 
Testemunhas:                                                    
_____________________________________CPF:__________________________________
__________________________________________CPF:_____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2016, no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ, sito à Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-
PE, telefone: (81) 3757-1177, por seu representante legal, 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 Presencial n.º 005/2016 para Registro de Preços nº 032/2016, homologado 
pela Secretária de Saúde, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, resolve registrar os 
preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa GRAFICA FONSECA LTDA - ME, com endereço à Rua João Batista, nº 89, Centro, 
Surubim-PE, inscrito no  CNPJ sob o n° 08.513.512/0001-63, neste ato representada pelo o Sr. Fagner 
Alleson Barbosa Fonseca, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua 15 de novembro, nº 24 – 1º 
Andar, Centro, Surubim-PE, portador de RG n°. 7.417.033 SDS/PE e CPF nº. 061.129.614-40, no 
certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também consta no processo 
licitatório n.º 005/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para aquisição de materiais de gráficos, de forma 
parcelada, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referência em anexo. 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor máximo em R$ 

Unitário Total 
01 Atestado Médico, 50X01, f16, bond 75g, 1/0 cor Bloco 150  R$    7,65   R$    1.147,50  

02 
Banner ou Faixa em lona 440g, impressao digital 
colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento madeiras, ponteiras e ilhoses. 

M2 150  R$  54,00   R$   8.100,00  

03 
Boletim de pendência, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 
cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

04 
Boletim de Resumo Diário do Serviço 
Antivetorial, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

05 
Boletim de Resumo do serviço Antivetorial, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

06 
Boletim diário de produção ambulatorial 
SAI/SUS Média Complexidade, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 300  R$  26,80   R$  8.040,00  

07 
Boletim diário de produção ambulatorial 
SAI/SUS Técnico Enfermagem, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 400  R$  26,80   R$ 10.720,00  

08 
Boletim mensal de doses aplicação de vacinas, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

09 Cartão da gestante, f32, bond 180g, 1/0 cor Unidade 500  R$    0,75   R$      375,00  

10 
Cartão de Acompanhamento Hipertenso e 
Diabético, f32, bond 180g, 1/0 cor 

Unidade 2000  R$    0,40   R$      800,00  

11 
Cartão de Identificação PSF, f32, bond 180g, 1/0 
cor 

Unidade 2000  R$    0,40   R$      800,00  
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12 
Cartões da Criança – Menina, f04, offset 180g, 
4x4 cor, 2 vincos 

Unidade 1000  R$    2,10   R$   2.100,00  

13 
Cartões da Criança – Menino, f04, offset 180g, 
4x4 cor, 2 vincos. 

Unidade 1000  R$    2,10   R$   2.100,00  

14 
Certificado, tamanho A4, couche 210g, impressao 
laser. 

Unidade 300  R$    3,20   R$      960,00  

15 Consolidado ACS, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

16 
Consolidado Técnico, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 
cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

17 
Convite, tamanho A5, couche 210g, 4/0 cor, 
impresao laser. 

Unidade 800  R$    1,50   R$   1.200,00  

18 Evolução clínica, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

19 
Ficha Cadastro Gestante sisprenatal, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

20 
Ficha de Declaração Agente Comunitário de 
Saúde, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

21 
Ficha de Acompanhamento de criança de 0 à 02 
anos, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

22 
Ficha de Controle Farmácia (Prateleira), 100x01, 
f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

23 
Ficha de identificação de consultas, f32, bond 
180g, 1/0 cor. 

Bloco 3000  R$    0,30   R$      900,00  

24 
Ficha de Marcação Saúde Bucal, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 100  R$  26,80   R$  2.680,00  

25 
Ficha de observação clínica, 100x01, f08, bond 
75g, 1/1 cor. 

Bloco 15  R$  26,80   R$      402,00  

26 
Ficha de registro de atendimento gestante 
sisprenatal, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 50  R$  26,80   R$   1.340,00  

27 
Ficha de Saúde de Criança –PSF, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

28 
Ficha de Saúde do Adulto – PSF, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

29 
Ficha de Visita (inspeção ACS/ Inst./SUP.), 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

30 
Ficha de Visita Domiciliar ACS, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

31 
Ficha diária laboratorial, 100x01, f08, bond 75g, 
1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

32 
Ficha familiar indicadora de problemas bucais, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

33 Ficha índice, f32, bond 180g, 1/0 cor. Unidade 2500  R$    0,30   R$      750,00  

34 
Ficha Parecer Cardiológico, 100x01, f08, bond 
75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

35 
Ficha peso ao nascer, 24k, 100x01, f08, bond 75g, 
1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

36 Folder , f08, couche 170g, 4/4 cores, vinco. Unidade 3000  R$    0,60   R$   1.800,00  

37 
Folha de internação e alta hospitalar em 
obstetrícia, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

38 
Folha de internação e alta hospitalar, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

39 
Formulário para Solicitação de Medicamentos, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

40 
Identificação para envelope de citologico, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

41 Impressão laser colorida, tamanho A4, couche Unidade 500  R$    3,30   R$   1.650,00  
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210g, 4impressao laser. 

42 
Impressão laser colorida, tamanho A3, couche 
210g, impressao laser. 

Unidade 300 
 R$    

6,30  
 R$   1.890,00  

43 
Laudo médico para solicitação de acompanhante, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

44 
Laudo para emissão de AIH’S, 100x01, f08, bond 
75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

45 LIRAa, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

46 
Lista de supervisão, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 
cor 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

47 
Notificação de infecção hospitalar, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

48 Panfleto, f16, couche 90g, 4/0 cores. Unidade 10.000  R$    0,20   R$  2.000,00  
49 Perinatal, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  
50 PMA2, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

51 
Praguinha tamanho 7x7cm, f96, adesivo couche, 
4/0 cor, meio corte. 

Unidade 3.000  R$    0,30   R$      900,00  

52 
Prescrição médica e relatório de enfermagem, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

53 Prontuário do paciente, f16, bond 180g, 1/1 cor. Unidade 8.000  R$    0,40   R$  3.200,00  

54 
Prontuário Familiar – Envelope PSF, 1/1 cor, 
bond 120g, tamanho aprox. 40x32. 

Unidade 4.000  R$    1,05   R$  4.200,00  

55 
Receituário Controlado - carbonado 50x02 vias, 
f16, autocopiativo, 1/0 cor. 

Bloco 200  R$  11,20   R$  2.240,00  

56 
Receituário Médico, 50X01, f16, bond 75g, 1/0 
cor 

Bloco 1000  R$    6,25   R$  6.250,00  

57 
Relação de crianças de risco 1º ano de vida, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

58 
Relação de pacientes ref. para serviços especiais, 
100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

59 
Requisição de exame citopatológico do colo 
uterino, 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

60 
Requisição de exames, 100x01, f16, bond 75g, 
1/0 cor 

Bloco 100  R$    5,30   R$      530,00  

61 
Requisição de mamografia, 100x01, f08, bond 
75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

62 
Requisição de Sorologia de Anti-HIV, 100x01, 
f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

63 
SAE (Sistematização de Assistência de 
Enfermagem), 100x01, f08, bond 75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

64 
Termo de responsabilidade, 100x01, f08, bond 
75g, 1/1 cor. 

Bloco 30  R$  26,80   R$      804,00  

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 
sua assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a a Secretaria de Saúde 
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 
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detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro a preferência 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pelo Município 
de Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
é o especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão 
Presencial nº 005/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão 
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
Presencial nº 005/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 005/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata 
de Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os materiaisora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta 
corrente no Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em 
que for efetuado o fornecimento dos materiais e liquidada a despesa. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS 

6.1 - O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de 
Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor, e em conformidade com o Termo de 
Referência anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos materiais fornecidos não corresponder às especificações 
exigidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2016 que precedeu a presente Ata de 
Registro de Preços, a Contratada será informada para substituição imediata, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da 
Contratante, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita 
pela Contratante, 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 Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação 
de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) anos; e 

f) 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 
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive 
responsabilização da licitante vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante 
vencedora o contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 
reajuste de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Diretoria de 
Transportes, 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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou 
“b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 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 Presencial nº 
005/2016 e a proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 22 de abril de 2016. 
 
 
 

___________________                                                                     __________________            
Silvana Maria de Lima                                                                   Gráfica Fonseca Ltda            
 -Secretário de Saúde-                                                                          -Contratada-                                                  
 
 
Testemunhas:                                                    
_______________________________________CPF:____________________________ 
 
_______________________________________CPF:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 

Aos dois dias do mês de janeiro de 2017, no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ, sito à Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – Santa Maria do Cambucá-
PE, telefone: (81) 3757-1177, por seu representante legal, 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 Presencial n.º 011/2016 para Registro de Preços nº 001/2017, homologado 
pela Secretária de Saúde Silvana Maria de Lima, publicados no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, resolve registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo, tendo sido os 
referidos preços oferecidos pela empresa SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA- ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.936.545/0001-68, sediada à Rua Joaquim José Cavalcante Neto, nº 480 – 
Bairro Chã de Marinheiro – Surubim-PE, representada pelo Sr. Filipe Nascimento Campos, brasileiro, 
solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade nº 6.301.056 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 
040.421.264-64, no certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também 
consta no processo licitatório n.º 016/2016. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - AQUISIÇÃO: Registro de Preços para aquisição de câmaras de ar e pneus automotivos 
novos, de fabricação nacional, de forma parcelada, destinados aos veículos da frota do Fundo 
Municipal de Saúde, conforme especificação abaixo: 

Item Discriminação Marca  Quant. Unid. Valores em R$ 
Unitário Total  

01 Pneu 215/75 R17.5 Direcional Formula  24 Unid  R$ 1.130,00   R$  27.120,00  
02 Pneu 175/70 R14 Firestone  36 Unid  R$    470,00   R$  16.920,00  
03 Pneu 175/70 R13 Eurodrive 160 Unid  R$    250,00   R$  40.000,00  
04 Pneu Dianteiro 2.75/18 Vipal  04 Unid  R$    135,00   R$       540,00  
05 Pneu Traseiro 90.90/18 Vipal 04 Unid  R$    150,00   R$       600,00  
06 Câmara 2.75/18 - 90.90/18 Pirelli 08 Unid  R$      36,00   R$       288,00  
07 Câmara 13/14 Q Bom 40 Unid  R$      40,00   R$    1.600,00  

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 
sua assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, ao Fundo Municipal de 
Saúde 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 em 
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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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será usada exclusivamente pelo Município de 
Santa Maria do Cambucá. 

3.2 - O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Presencial nº 
011/2016. 

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, 
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
011/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele 
estivesse transcrito. 

3.4 - Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial nº 011/2016, pelas licitantes detentoras da presente Ata de 
Registro de Preços, as quais também a integram.  

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 - A contratada deverá fornecer os materiaisora licitados mediante o recebimento da 
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nos locais indicados pela mesma; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - Para os fornecimentos realizados o pagamento será feito por crédito em conta 
corrente no Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
for efetuado o fornecimento dos materiais e liquidada a despesa. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

6.1 - O fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho 
e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor, e em conformidade com o Termo de Referência 
anexo a esta Ata. 

6.2 - A CONTRATADA ficará obrigada 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.  
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6.3 - Se a qualidade dos materiais fornecidos não corresponder às especificações exigidas 
no Edital do Pregão Presencial nº 011/2016 que precedeu a presente Ata de Registro de 
Preços, a Contratada será informada para substituição imediata, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante, 
através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. 

6.5 - A cada fornecimento realizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente. 

6.6 - A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela 
Contratante, 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 Contratante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇOES 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar, nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela recusa em assinar a Ata de registro de preços no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 5 (cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da aquisição, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) anos; e 
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f) 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada.  

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 suas alterações, inclusive responsabilização da 
licitante vencedora 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 
Contratante, em favor da licitante vencedora. 

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 à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 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 reajuste de 
preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Diretoria de Transportes, 
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 realizado será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, 
inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 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 - Pelas 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 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 Presencial nº 011/2016 
e a proposta da licitante vencedora, 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 de Santa Maria do Cambucá-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de janeiro de 2017. 
 
 
_____________________                             ___________________________________ 
Silvana Maria de Lima                               Surubim C Comercio de Rodas Ltda- Me                                                   
-Secretária de Saúde-                                                         -Contratada- 
 
 
Testemunhas:                                                    
______________________________________CPF:____________________________ 
 
______________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002 /2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 001/2017, para o Registro de Preços n.º 002/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa JOSÉ 
FERNANDES DO NASCIMENTO – ME, com endereço à Av. São Sebastião, nº 
1050, Bairro São Sebastião – Surubim-PE, CEP: 55.750-000, inscrito no CNPJ sob o 
n° 00.439.809/0001-14, neste ato representada pelo o Sr. José Fernandes do 
Nascimento, brasileiro, casado, comerciante, residente na Av. São Sebastião, nº 
1050, Bairro São Sebastião, Surubim-PE, portador de RG n°. 1.983.123 SSP/PE e 
CPF nº. 232.006.004-97, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas 
legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 002/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos do Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 02 - Linha Leve – Fundo Municipal de Saúde  Desconto oferecido: 11 % (onze por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
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registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) 
anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
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e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços; 

 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 

___________________                                   ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                     José Fernandes do Nascimento – Me                                            
 -Secretária de Saúde-                                                              -Contratada-                                      

 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003 /2017 

 
Ao dia dois do mês de fevereiro de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 001/2017, para o Registro de Preços n.º 003/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa AUTO PEÇAS 
ASSUNÇÃO LTDA-ME,  com endereço na Av. Senador Paulo Pessoa Guerra, nº 
1250, Galpão 01, Centro – Surubim-PE, CEP: 55.750-000, inscrito no CNPJ sob o n° 
11.548.695/0001-67, neste ato representada pela a Sra. Elayne Assunção de Moura, 
brasileira, solteira, comerciante, residente na Rua João Batista, nº 102, Centro, 
Surubim- PE, portadora de RG n.º 5.074.798 SSP/PE e CPF n.º 028.909.714-22, 
nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 002/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de peças e 
acessórios originais, de forma parcelada, destinados aos veículos do Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

LOTE 01 – Microônibus – Fundo Municipal de 
Saúde  

Desconto oferecido: 12 % (doze por cento) 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
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registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 001/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) 
anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Secretaria 
de Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços; 

 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 001/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 

___________________                                   ________________________________            
Silvana Maria de Lima                                               Auto Peças Assunção Ltda-Me                                            
 -Secretária de Saúde-                                                                -Contratada-                                      

 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2017 

 
 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 002/2017, para o Registro de Preços n.º 004/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa INALDO 
BARBOSA DA SILVA FRIGORÍFICO EPP, CNPJ n.º 01.832.395/0001-51, com 
endereço na Av. São Sebastião, nº 692, Bairro Centro – Surubim-PE, CEP: 55.750-
000, representada pelo o Sr. Inaldo Barbosa da Silva, brasileiro, casado, 
comerciante, , portador de RG n°. 2.031.593 SSP/PE e CPF nº. 389.436.464-53, 
residente na Rua Getúlio Vargas, nº 90, Centro, Surubim-PE, nos termos do artigo 
15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes 
nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 003/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados ao Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
02 Álcool Etílico Hidratado  12x500ml  60 Cx.  R$   43,00   R$    2.580,00  
03 Avental 48cmx68cm 50 Unid.  R$     4,20   R$       210,00  
04 Bacia Reciclada 40 cm Canelada 50 Unid.  R$     5,50   R$       275,00  
05 Balde Reciclado 10 l. 100 Unid.  R$     4,70   R$       470,00  
06 Balde Reciclado 21 l. 50 Unid.  R$   12,00   R$       600,00  
07 Cera Líquida com perfume 12x500ml. 10 Cx.  R$   77,00   R$       770,00  
09 Copo Descartável p/ Água 25x250ml 10 Cx.  R$ 103,00   R$    1.030,00  
11 Detergente Líquido 12x500ml  100 Cx.  R$   18,00   R$    1.800,00  
12 Escova p/limpeza 30 Unid.  R$     3,35   R$       100,50  
14 Flanela 39xcmx59cm 100 Unid.  R$     3,00   R$       300,00  
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15 Fosforo 10cx40palitos -  c/20 Maços 20 Pacote  R$   44,00   R$       880,00  
19 Fralda descartável infatil G - C/07 Unid. 200 Unid.  R$     5,70   R$    1.140,00  
20 Fralda descartável infatil M - C/09 Unid. 200 Unid.  R$     5,70   R$    1.140,00  
21 Fralda descartável infatil P - C/10 Unid 200 Unid.  R$     5,70   R$    1.140,00  
23 Lã de Aço 14x8und -  60g 50 Pacote  R$   16,50   R$       825,00  
26 Lixeiro com Tampa e Pedal 100Lts. 50 Unid.  R$ 120,00   R$    6.000,00  
27 Lixeiro com Tampa e Pedal 30Lts. 50 Unid.  R$   45,00   R$    2.250,00  
28 Lixeiro com Tampa e Pedal 50Lts. 50 Unid.  R$   83,00   R$    4.150,00  
29 Luva p/ Limpeza Latex G. 100 Pares  R$     4,50   R$       450,00  
30 Luva p/ Limpeza Latex M. 100 Pares  R$     4,50   R$       450,00  
31 Luva p/ Limpeza Latex P. 50 Pares  R$     4,50   R$       225,00  
32 Multi-Inseticida sem cheiro Aerossol 12x270ml. 20 Cx.  R$ 138,00   R$    2.760,00  
33 Odorizador de Ambiente Aerossol 12x360ml. 10 Cx.  R$ 127,00   R$    1.270,00  
34 Pá de Lixo Galvanizada c/cabo longo 50 Unid.  R$     5,00   R$       250,00  
35 Pano de Copa 46cmx82cm 250 Unid.  R$     2,65   R$       662,50  
39 Plástico filme 15cm 150 Unid.  R$     3,60   R$       540,00  
40 Polidor de Alumínio 24x500ml 20 Cx.  R$   37,00   R$       740,00  
41 Rodo de Borracha 30 cm 100 Unid.  R$     5,00   R$       500,00  
42 Sabão em Pó 26x500g 100 Cx.  R$   74,00   R$    7.400,00  
43 Sabão Tablete 50x200g 20 Cx.  R$   54,50   R$    1.090,00  
44 Sabonete Líquido  6 x 2 l.  20 Cx.  R$ 170,00   R$    3.400,00  
45 Sabonete Suave 90g 20 Dúzia  R$   14,50   R$       290,00  
46 Saco p/ Limpeza 40cmx48cm 400 Unid.  R$     3,80   R$    1.520,00  
47 Sacos p/ Lixo 100 lt. 24x5 unid.  50 Fardo  R$   76,50   R$    3.825,00  
50 Sacos p/ Lixo 50 lt.  24x10 Unid 60 Fardo  R$   76,50   R$    4.590,00  
53 Vassoura p/ Sanitário 60 Unid.  R$     5,10   R$       306,00  
54 Vassourão Plástico 30cm 20 Unid.  R$   13,70   R$       274,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) 
anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
___________________                             __________________________________            
Silvana Maria de Lima                              Inaldo Barbosa da Silva Frigorífico EPP                                          
 -Secretário de Saúde-                                                            -Contratada-                                                   
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 

 
 
Ao dia três do mês de março de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 002/2017, para o Registro de Preços n.º 005/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa JR ALVES 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 07.616.168/0001-75, com endereço 
na Rua Sete Rancho, nº 159, Mandurí – Frei Miguelinho-PE, CEP: 55.780-000, 
representada pelo o Sr. José Ricardo Alves de Lima, brasileiro, casado, 
comerciante, portador de RG n°. 4.765.445 SSP/PE e CPF nº. 920.690.614-34, 
residente na Rua Agamenon Magalhães, nº 34, Lagoa da Vaca, Surubim-PE, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 003/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a aquisição de materiais de 
limpeza e descartáveis, de forma parcelada, destinados ao Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Água Sanitária 12x1000ml 250 Cx.  R$     19,00   R$  4.750,00  
08 Copo Descartável p/ Água 25x180ml 120 Cx.  R$     75,00   R$  9.000,00  
10 Desinfetante p/ Banheiro 12x500ml  230 Cx.  R$     19,50   R$  4.485,00  
13 Esponja Dupla Face 100X71X20cm 30 Cx.  R$     27,00   R$     810,00  
16 Fralda descartável geriatrica adulto G - C/08 Unid 200 Unid.  R$     13,80   R$  2.760,00  
17 Fralda descartável geriatrica adulto M - C/08 Unid 200 Unid.  R$     13,80   R$  2.760,00  
18 Fralda descartável geriatrica adulto P - C/10 Unid 200 Unid.  R$     13,80   R$  2.760,00  
22 Guardanapo 21x22cm C/50 Unid 40 Pacote  R$     60,00   R$  2.400,00  
24 Limpa Vidro 12x500ml  10 Cx.  R$     74,50   R$     745,00  
25 Limpador Multiuso 12x500ml 20 Cx.  R$     48,00   R$     960,00  
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36 Papel Higiênico 16x4unid - c/60mx10cm 150 Fardo  R$     76,00   R$11.400,00  
37 Papel Toalha 12x2unid - 55m - 22x20cm 50 Fardo  R$     21,40   R$  1.070,00  
38 Pastilha Sanitária Pedra 35g 400 Unid.  R$       1,35   R$     540,00  
48 Sacos p/ Lixo 15 lt. 24x20 Unid 60 Fardo  R$     72,00   R$  4.320,00  
49 Sacos p/ Lixo 30 lt. 24x10 Unid 60 Fardo  R$     72,00   R$  4.320,00  
51 Vassoura de Nylon 20cm 100 Unid.  R$       6,95   R$     695,00  
52 Vassoura de Pêlo 20cm 40 Unid.  R$       6,95   R$     278,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 002/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo de até 2 (dois) 
anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
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2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 002/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 03 de março de 2017. 
 
 

___________________                        __________________________________            
Silvana Maria de Lima                              JR Alves Comercio de Alimentos Ltda                     
 -Secretário de Saúde-                                                           -Contratada-                                                   
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 004/2017, para o Registro de Preços n.º 006/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ n.º 21.596.736/0001-44, com 
endereço na Rua Augusto Lima, nº 386, Bairro Aldeia dos Camaras, Camaragibe-
PE, CEP: 54.792-340, representada pela o Sr. Aryslan Rodrigues de Almeida Junior, 
brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador do Registro Geral n.º 6.331.120 
SSP/PE e inscrito no CPF sob n.º 009.970.544-33, residente na Rua Augusto Lima, 
nº 386, Bairro Aldeia, Camaragibe-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das 
demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório 
n.º 006/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas 
e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
1 Ácido Tranexanico 5%/5ml 600 Ampola  R$       1,80   R$      1.080,00  
3 Ácidos Graxos Essenciais +vitA+vit E+ lecitina 100ml 1.000 Frasco  R$       2,20   R$      2.200,00  
4 Adrenalina 1mg/ml 500 Ampola  R$       2,99   R$      1.495,00  
5 Água destilada 5 litros 200 Unidade  R$       8,40   R$      1.680,00  
8 Álcool etílico 70% 1000ml 2.500 Frasco  R$       3,60   R$      9.000,00  
9 Amicacina 25mg/ml 600 Ampola  R$       0,88   R$         528,00  
12 Amiodarona 50mg/ml 300 Ampola  R$       1,56   R$         468,00  

14 Ampicilina 500mg 1.000 Frasco/ 
Ampola  R$       3,67   R$      3.670,00  

15 Ampicilina 250mg 600 Frasco  R$       2,39   R$      1.434,00  
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16 Ampicilina 500mg 20.000 Comprimido  R$       0,18   R$      3.600,00  
17 Atropina 0,25mg/ml 600 Ampola  R$       0,25   R$         150,00  
18 Benzoato de Benzila 25% 1.000 Frasco  R$     11,59   R$    11.590,00  
19 Bicarbonato de sódio 8,40% 200 Ampola  R$       0,50   R$         100,00  

21 Butilbrometo de escopolamina + dipirona(buscopam) 
10mg+250mg 25.000 Comprimido  R$       0,40   R$   10.000,00  

22 Butilbrometo de escopolamina + dipirona(buscopam) 
10mg+250mg 

6.000 Frasco Gotas  R$       4,80   R$   28.800,00  

23 Butilbrometo de escopolamina + dipirona(buscopam) 
20mg+500mg/ml 2000 Ampola  R$       1,20   R$      2.400,00  

24 Bultilbrometo de escopolamina (buscopam simples) 
20mg/ml 

1.000 Ampola  R$       1,00   R$      1.000,00  

27 Cetroprofeno (intramuscular) 50mg/ml 2000 Ampola  R$       1,40   R$      2.800,00  
28 Cetoprofeno (endovenoso) 100mg/ml 1.000 Ampola  R$       2,80   R$      2.800,00  
29 Ceftriaxona 1g 1.000 Ampola  R$       1,32   R$      1.320,00  

30 Ciprofloxacino 200mg 500 Frasco/ 
Ampola 

 R$     18,00   R$      9.000,00  

31 Cimetidina 300mg/ml 1.000 Ampola  R$       0,66   R$         660,00  
33 Clonidina 0,1mg 1.000 Comprimido  R$       0,21   R$         210,00  
34 Clorafenicol 1g 1.000 Ampola  R$       1,50   R$      1.500,00  
37 Cloridato de Tioridazina 50mg 1.000 Comprimido  R$       0,40   R$         400,00  
38 Cloridato de Tioridazina 100mg/ml 2.000 Comprimido  R$       0,68   R$      1.360,00  
40 Cloreto de potássio 10%/10ml 500 Ampola  R$       0,22   R$         110,00  
41 Cloreto de sódio 20%/10ml 500 Ampola  R$       0,18   R$           90,00  
42 Clorexidina 2%/1000ml 1.000 Frasco  R$       9,58   R$      9.580,00  
44 Complexo B 2ml 8.000 Ampola  R$       0,68   R$      5.440,00  
48 Diazepam 10mg/2ml 2.000 Ampola  R$       0,60   R$      1.200,00  
49 Diclofenaco sódio 75mg/ml 4.000 Ampola  R$       0,48   R$      1.920,00  
52 Dopamina 5mg/ml 200 Ampola  R$       1,02   R$         204,00  
53 Dorzolamida colirio 2% 50 Frasco  R$     25,76   R$      1.288,00  

54 Enoxaparina 40mg 1.200 
Seringa 

Preenchida  R$       9,00   R$    10.800,00  

55 Etilefrina 10mg/ml 200 Ampola  R$       0,99   R$         198,00  
56 Fenoterol 5mg/ml 400 Frasco  R$       2,27   R$         908,00  
57 Fentanila 0,005mg 200 Ampola  R$       1,80   R$         360,00  
58 Fitomenadiona (vit. K) 10mg/ml 1.000 Ampola  R$       0,89   R$         890,00  
59 Flufenazina  200 Ampola  R$       3,60   R$         720,00  
60 Furosemida 20mg/ml 3.000 Ampola  R$       0,38   R$      1.140,00  
62 Glicose 10ml/50% 5.000 Ampola  R$       0,23   R$      1.150,00  
63 Glicose a 5% (soro glicosado) 5%/500ml 15.000 Frasco  R$       2,94   R$    44.100,00  
64 Gluconato de calcio 10%/10ml 500 Ampola  R$       1,44   R$         720,00  
65 Hidralazina 20mg/ml 200 Ampola  R$       4,44   R$         888,00  
66 Hidrocortisona 100mg/ml 1.500 Ampola  R$       2,42   R$      3.630,00  
68 Hidrocortisona 500mg/ml 1000 Ampola  R$       5,83   R$      5.830,00  

69 Lidocaína s/ vaso constrictor 2%/5ml 1000 Frasco/ 
Ampola  R$       0,72   R$         720,00  

71 Lidocaína 2% 100 Gel  R$       1,68   R$         168,00  
73 Metoclopramida 10mg/ml 4.000 Ampola  R$       0,25   R$      1.000,00  
75 Morfina 10mg/ml 500 Ampola  R$       1,56   R$         780,00  
76 Nifedipino sub lingual 10mg 100 Cápsula  R$       0,25   R$           25,00  
77 Omeprazol 40mg 1.500 Ampola  R$       5,46   R$      8.190,00  
78 Petidina 500mg/ml 200 Ampola  R$       1,70   R$         340,00  
79 Soro Ringer lactato 500ml 10.000 Frasco  R$       2,82   R$    28.200,00  
80 Soro fisiológico a 0,9% 500ml 20.000 Frasco  R$       2,64   R$    52.800,00  
81 Soro fisiológico a 0,9% 250ml 4.000 Frasco  R$       2,04   R$      8.160,00  
82 Soro fisiológico a 0,9% 100ml 2.000 Frasco  R$       1,86   R$      3.720,00  
83 Soro fisiológico a 0,9% (sistema aberto) 500ml 15.000 Frasco  R$       1,79   R$    26.850,00  
84 Soro glicosado a 5% 500ml 10.000 Frasco  R$       2,94   R$    29.400,00  
85 Soro glicosado a 5% 250ml 1.500 Frasco  R$       2,34   R$      3.510,00  
86 Sabão líquido germicida 1000ml 100 Frasco  R$       9,07   R$         907,00  
87 Sulfato de magnésio 10% 300 Ampola  R$       0,29   R$           87,00  
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88 Tenoxican 20mg/ml 500 Ampola  R$       3,79   R$      1.895,00  
92 Vaselina líquida 1000ml 10 Frasco  R$     17,98   R$         179,80  

94 Indicador químico para esterilização multivariável classe 
IV (caixa com 100 tiras)   

30 Caixas  R$     46,40   R$      1.392,00  

96 Etomidato 20mg/10ml 100 ampolas  R$     11,76   R$      1.176,00  

97 
3 mg/ml (dimenidrinato) + 5 mg/ml (cloridrato de 
piridoxina) + 100 mg/ml (glicose) + 100 mg/ml (frutose) 
ampolas de 10 ml. 

2000 ampolas  R$       2,33   R$      4.660,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
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1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                  _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                      Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 004/2017, para o Registro de Preços n.º 007/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa DROGA FONTE 
LTDA, CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, com endereço na Rua Barão de Bonito, nº 
408, Anexo 424/450, Bairro Várzea, Recife-PE, CEP: 50.740-080, representada pela 
Sra. Fernanda Longa da Fonte, brasileira, casada, advogada, com endereço 
profissional na Rua Barão de Bonito, nº 408, Bairro Várzea, Recife-PE, portadora da 
cédula de identidade nº 6.329.005 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 574.693.181-
00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à 
espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 006/2017, sujeitando-se as 
partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
6 Água destilada 10ml 20.000 Ampola  R$           0,13   R$           2.600,00  
10 Aminofilina 240mg/ml 1.000 Ampola  R$           0,68   R$              680,00  
35 Cloridato de prometazina 25mg 80.000 Comprimido  R$           0,08   R$           6.400,00  
43 Colagenase 0,01g 2.000 Pomada  R$         11,00   R$         22.000,00  
50 Dipirona sódica 500mg/ml 10.000 Ampola  R$           0,38   R$           3.800,00  
72 Monitol 20%/250ml 200 Frasco  R$           4,20   R$              840,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 
 

___________________                   _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                    Droga Fonte Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 004/2017, para o Registro de Preços n.º 008/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa LAGEAN 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 08.819.724/0001-73, com 
endereço na Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 1637, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 
51.170-430, representada pelo Sr. João Antonio Barbosa Guedes, brasileiro, 
representante comercial, com endereço profissional na Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 
1637, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, portador de RG n°. 2.056.621 SSP/PE e CPF nº. 
253.747.104-00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 006/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
32 Cimetidina 200mg 20.000 Comprimido  R$           0,11   R$           2.200,00  
36 Cloridato de prometazina 25mg/ml 2000 Ampola  R$           1,21   R$           2.420,00  
39 Clopidogrel 75mg 2.000 Comprimido  R$           0,40   R$              800,00  
89 Tramadol 50mg/ml 2.000 Ampola  R$           0,55   R$           1.100,00  
91 Vaselina 30g 200 Pomada  R$           3,51   R$              702,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 
___________________                         ____________________________________            
Silvana Maria de Lima                             Lagean Comércio e Representação Ltda           
 -Secretário de Saúde-                                                          -Contratada-                                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 004/2017, para o Registro de Preços n.º 009/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa SUPERMEDICA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.º 06.065.614/0001-38, com 
endereço na Rua C-159, nº 674, Quadra 297 Lote 20, Bairro Jardim América, 
Goiana-GO, CEP: 74.255-1400, representada pelo Sr. Agnaldo do Carmo Chargas, 
brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Sevilha, s/n, Qd – 185, Lt – 10, 
Bairro Jardim Europa, Goiânia-GO, portador de RG n°. 3.628.359 SPTC-GO e CPF 
nº. 895.030.901-72, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 006/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
2 Ácido Ascorbico(Vit. C) 100mg/ml 4.000 Ampola  R$           0,63   R$           2.520,00  
7 Água oxigenada 10vls 1000ml 500 Frasco  R$           3,48   R$           1.740,00  
11 Aminofilina 200mg 2.000 Comprimido  R$           0,07   R$              140,00  
13 Ampicilina 1g 1.000 Frasco/  Ampola  R$           5,54   R$           5.540,00  
20 Bromoprida 10mg/ml 300 Ampola  R$           0,71   R$              213,00  
25 Carvão ativado em pó pote com 250g 10 Pote  R$        29,85   R$              298,50  
26 Cefalotina 1g 1.000 Ampola  R$           1,85   R$           1.850,00  

45 Detergente enzimático 4 enzimas 
1000ml 100 Frasco  R$         18,83   R$           1.883,00  

46 Dexametasona 4mg/ml 4.000 Ampola  R$           0,64   R$           2.560,00  
47 Dexametasona 2mg/ml 2.000 Ampola  R$           0,47   R$              940,00  
51 Dobutamina 250mg/20ml 200 Ampola  R$           3,63   R$              726,00  
61 Gentamicina 40mg/ml 1.000 Ampola  R$           0,67   R$              670,00  
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70 Lidocaína c/ vaso constrictor 2%/5ml 1000 Frasco/ Ampola  R$           3,42   R$           3.420,00  
74 Metronidazol 500mg 1.500 Frasco  R$           2,12   R$           3.180,00  
90 Tramadol 100mg/ml 1.000 Ampola  R$           0,73   R$              730,00  

93 Solução removedora de oxidação de 
material cirúrgico 1000ml 10 Frascos  R$         18,40   R$              184,00  

95 Flumazenil 0,5mg/5ml  200 Ampolas  R$        19,54   R$           3.908,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 004/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
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DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
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a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 004/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                       _____________________________________            
Silvana Maria de Lima                        Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli           
 -Secretário de Saúde-                                                          -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2017 

 
Ao dia  seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 005/2017, para o Registro de Preços n.º 010/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ n.º 21.596.736/0001-44, com 
endereço na Rua Augusto Lima, nº 386, Bairro Aldeia dos Camaras, Camaragibe-
PE, CEP: 54.792-340, representada pela o Sr. Aryslan Rodrigues de Almeida Junior, 
brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador do Registro Geral n.º 6.331.120 
SSP/PE e inscrito no CPF sob n.º 009.970.544-33, residente na Rua Augusto Lima, 
nº 386, Bairro Aldeia, Camaragibe-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das 
demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório 
n.º 007/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas 
e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria 
do Cambucá-PE, conforme abaixo:  
 
 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
1 Acetazolamida 250mg 5.000 Comprimido  R$              0,45   R$             2.250,00  
2 Aciclovir 200mg 5.000 Comprimido  R$              0,36   R$             1.800,00  
6 Ácido fólinico 15mg 10.000 Comprimido  R$              0,96   R$             9.600,00  
9 Água destilada 10ml 25.000 Ampola  R$              0,12   R$             3.000,00  
11 Albendazol 400mg/ml 2.500 Suspensão Oral  R$              1,12   R$             2.800,00  
12 Alendromato de sódio 700mg 2.000 Comprimido  R$              0,29   R$                580,00  
16 Ambroxol 15mg/5ml/100ml 5.000 Xarope  R$              1,44   R$             7.200,00  
17 Ambroxol 30mg/5ml/100ml 5.000 Xarope  R$              1,44   R$             7.200,00  
18 Amiodarona 200mg 20.000 Comprimido  R$              0,34   R$             6.800,00  
22 Amoxilina 50mg/ml 20.000 Suspensão Oral  R$              3,67   R$           73.400,00  
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27 Azitromicina 40mg/ml 7.000 Suspensão Oral  R$              3,24   R$           22.680,00  
28 Azitromicina 500mg 40.000 Comprimido  R$              0,45   R$           18.000,00  
30 Benzilpenicilina Benzatina 600.000ui 3.000 Frasco/Ampola  R$              5,28   R$           15.840,00  
31 Biperideno 2mg 20.000 Comprimido  R$              0,18   R$             3.600,00  
32 Biperideno 4mg retard 200 Comprimido  R$              0,54   R$                 108,00  
35 Budesonida 32mcg 100 Aerosol Nasal  R$            14,52   R$              1.452,00  
36 Budesonida 50mcg 100 Aerosol Nasal  R$            21,60   R$              2.160,00  
38 Captopril 50mg 200.000 Comprimido  R$              0,05   R$            10.000,00  
40 Carbamazepina 200mg 35.000 Comprimido  R$              0,07   R$              2.450,00  
41 Carbamazepina 20mg/100ml 500 Xarope  R$              5,12   R$              2.560,00  
42 Caverdilol 12,5mg 1.500 Comprimido  R$              0,14   R$                 210,00  
43 Caverdilol 3,125mg 1.500 Comprimido  R$              0,12   R$                 180,00  
45 Cefalexina 50mg/ml 2.000 Suspensão Oral  R$              5,47   R$            10.940,00  
47 Cetoconazol  15.000 Comprimido  R$              0,14   R$              2.100,00  
48 Cetoconazol 30g 2.000 Bisnaga  R$              1,46   R$              2.920,00  
49 Cetonazol xampu 100 Frasco  R$              4,67   R$                 467,00  
50 Cetriaxona 1g 1.000 Frasco/Ampola  R$              1,32   R$              1.320,00  
55 Clonazepam  2mg 100.000 Comprimido  R$              0,05   R$              5.000,00  
57 Cloreto de sódio 0,90% 300 Spray Nasal  R$              0,54   R$                 162,00  
58 Clorexidina 0,0012/1000ml 100 Solução Bucal  R$           17,66   R$              1.766,00  
59 Clorpramazina 100mg 25.000 Comprimido  R$              0,16   R$              4.000,00  
60 Clorpramazina 25mg 15.000 Comprimido  R$              0,20   R$              3.000,00  
61 Clorpromazina 40mg/ml 50 Gotas  R$              4,68   R$                 234,00  
62 Complexo B 10mg/2ml 10.000 Ampola  R$              0,68   R$              6.800,00  
64 Dexametasona 0,10% 5.000 Creme  R$              0,70   R$              3.500,00  
65 Dexametasona 0,1mg/ml 100ml 2.000 Xarope  R$              1,16   R$              2.320,00  
66 Dexametasona 4mg 10.000 Comprimido  R$              0,21   R$              2.100,00  
68 Dexclorfeniramina 4% 100ml 3.000 Xarope  R$              1,02   R$              3.060,00  
72 Diclofenaco sodico 50mg 30.000 Comprimido  R$              0,04   R$              1.200,00  
74 Digoxina 0,25mg 3.000 Comprimido  R$              0,05   R$                 150,00  
77 Dipirona sódica 1g 8.000 ampola  R$              0,35   R$              2.800,00  
78 Dipirona sódica 500mg 300.000 Comprimido  R$              0,07   R$            21.000,00  
79 Dipirona sódica 500mg/ml 5.000 Gotas  R$              0,58   R$              2.900,00  
86 Eritromicina 500mg 10.000 Comprimido  R$              0,41   R$              4.100,00  
91 Fenitoina Sódica 100mg 5.000 Comprimida  R$              0,20   R$              1.000,00  
93 Fenobarbital 200mg/2ml 500 Ampola  R$              1,13   R$                 565,00  
94 Fenobarbital 4% 1.500 Gotas  R$              2,69   R$              4.035,00  
96 Fluconazol 150mg 5.000 Comprimido  R$              0,21   R$              1.050,00  
97 Flumazenil 0,5mg/ml 150 Ampola  R$           18,76   R$              2.814,00  

101 Glicerol 72mg 500 Supositório  R$              0,86   R$                 430,00  
103 Haloperidol  Decanato 50mg/ml 500 Ampola  R$              6,72   R$              3.360,00  
104 Haloperidol 1mg 1.000 Comprimido  R$              0,12   R$                 120,00  
105 Haloperidol 2mg/ml 200 Gotas  R$              2,16   R$                 432,00  
107 Hidralazina 25mg 5.000 Comprimido  R$              0,23   R$              1.150,00  
111 Ibuprofeno 600mg 35.000 Comprimido  R$              0,07   R$              2.450,00  
112 Iodeto de potássio 100ml 3.000 Solução Oral  R$              1,74   R$              5.220,00  

114 Isoooorbida 10mg 3.000 
Comprimido 

Sulcado  R$              0,22   R$                 660,00  

115 Isoooorbida 40mg 1000 Comprimido  R$              0,18   R$                 180,00  

116 Isoooorbida 5mg 3.000 Comprimido 
Sulcado  R$              0,23   R$                 690,00  

117 Lactulose 667mg/ml 300 Xarope  R$              6,90   R$              2.070,00  
118 Levomepromazina 100mg 10.000 Comprimido  R$              0,72   R$              7.200,00  
119 Levomepromazina 25mg 15.000 Comprimido  R$              0,34   R$              5.100,00  
120 Levomepromazina gotas 40mg 300 Frasco  R$              7,59   R$              2.277,00  
121 Levonorgestrel 0,75mg 10.000 Comprimido  R$              1,08   R$            10.800,00  
127 Loratadina 1mg/ml 100ml 1.000 Xarope  R$              1,73   R$              1.730,00  
128 Losartana potássio 100mg 50.000 Comprimido  R$              0,25   R$            12.500,00  
131 Mebendazol 30ml 1.500 Suspenção Oral  R$              1,00   R$              1.500,00  
132 Metformina 850mg 350.000 Comprimido  R$              0,06   R$            21.000,00  
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133 Metildopa 250mg 25.000 Comprimido  R$              0,17   R$              4.250,00  
135 Metoclopramida 4mg 2.000 Gotas  R$              0,48   R$                 960,00  
137 Metronidazol 20mg/5ml 1.500 Suspensão Oral  R$              3,20   R$              4.800,00  
139 Metronidazol 500mg 2.000 Creme  R$              4,07   R$              8.140,00  
140 Miconazol 2% 100 Loçao  R$              2,58   R$                 258,00  
141 Miconazol 2% 200 Creme  R$              1,26   R$                 252,00  
142 Miisoprotol 25 mg 1.000 Comprimido  R$              7,79   R$              7.790,00  
143 Neomicina+bacitracina 5mg+250ui 5.000 Pomada  R$              1,14   R$              5.700,00  
146 Nimesuluda 100mg 100.000 Comprimido  R$              0,06   R$              6.000,00  
147 Nistatina  2.000 Creme Vaginal  R$              4,98   R$              9.960,00  
148 Nistatina 100.000ui 1.000 Suspensão Oral  R$              2,76   R$              2.760,00  
152 Oleo mineral puro 100ml 5.000 Oral  R$              1,62   R$              8.100,00  
153 Omeprazol 20mg  100.000 Comprimido  R$              0,04   R$              4.000,00  
154 Omeprazol 40mg 40.000 Comprimido  R$              0,15   R$              6.000,00  
155 Oxcarbamazepina 300mg 10.000 Comprimido  R$              0,66   R$              6.600,00  
157 Paracetamol 200mg/2ml 20.000 Gotas  R$              0,62   R$            12.400,00  
158 Paracetamol 500mg 50.000 Comprimido  R$              0,04   R$              2.000,00  
159 Paracetamol 750mg 150.000 Comprimido  R$              0,06   R$              9.000,00  
160 Paroxetina 20mg 7.000 Comprimido  R$              0,14   R$                 980,00  
161 Permaganato de Potássio 100mg 300 Pó/Tópico  R$              0,05   R$                   15,00  
163 Pernitrima 1.000 Loção  R$              2,44   R$              2.440,00  
164 Pilocarpina 20mg/ml 100 Colirio  R$            20,43   R$              2.043,00  
168 Predinisolona 20mg 2.000 Comprimido  R$              0,26   R$                 520,00  
169 Prednisona 20mg 10.000 Comprimido  R$              0,16   R$              1.600,00  
171 Prometazina 25mg 100.000 Comprimido  R$              0,07   R$              7.000,00  
177 Ranitidina 50mg/ml 500 Ampola  R$              0,41   R$                 205,00  
178 Risperidona 1mg 10.000 Comprimido  R$              0,17   R$              1.700,00  
179 Risperidona 2mg 15.000 Comprimido  R$              0,17   R$              2.550,00  
182 Salbutamol  2.000 Xarope  R$              1,09   R$              2.180,00  
183 Salbutamol 120,5mg/ml 300 Aerossol Oral  R$              7,61   R$              2.283,00  
184 Salbutamol 6mg/ml 300 Solução Inalante  R$            11,67   R$              3.501,00  
187 Simeticona 75mg/ml 1.500 Gotas  R$              0,83   R$              1.245,00  
188 Sivastatina 20mg 100.000 Comprimido  R$              0,06   R$              6.000,00  
191 Sulfametazol+trimetoprima 40mg+8mg/ml 2.000 Suspensão Oral  R$              1,01   R$              2.020,00  
192 Sulfato ferroso Fe II 25mg/ml 1.000 Soluçao Oral  R$              1,08   R$              1.080,00  
194 Sulfdadiazina 500mg 2.000 Comprimido  R$              0,14   R$                 280,00  
195 Sulfdadiazina de Prata 100mg/g 2000 Pomada  R$              2,79   R$              5.580,00  
198 Timolol 0,5mg/ml 100 Colirio  R$              1,14   R$                 114,00  

200 Valproato de sódio 500mg 500 Comprimido 
Sulcado  R$              0,60   R$                 300,00  

201 Varfarina Sódica 5mg 1.000 Comprimido  R$              0,14   R$                 140,00  
202 Verapamil 120mg 1.000 Comprimido  R$              1,22   R$              1.220,00  
203 Verapamil 80mg 1.000 Comprimido  R$              0,06   R$                   60,00  
205 Vita c 500mg 40.000 Comprimido  R$              0,10   R$              4.000,00  
206 Vita c 500mg/5ml 15.000 Ampola  R$              0,54   R$              8.100,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
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recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 005/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
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d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
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g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração; 

 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 005/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                   _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                      Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda EPP                                                              
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2017 

 
 
Ao dia  seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 005/2017, para o Registro de Preços n.º 011/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa DROGA FONTE 
LTDA, CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, com endereço na Rua Barão de Bonito, nº 
408, Anexo 424/450, Bairro Várzea, Recife-PE, CEP: 50.740-080, representada pela 
Sra. Fernanda Longa da Fonte, brasileira, casada, advogada, com endereço 
profissional na Rua Barão de Bonito, nº 408, Bairro Várzea, Recife-PE, portadora da 
cédula de identidade nº 6.329.005 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 574.693.181-
00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à 
espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 007/2017, sujeitando-se as 
partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria 
do Cambucá-PE, conforme abaixo:  
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
3 Ácido acetilsalicílico 100mg 65.000 Comprimido  R$              0,02   R$              1.300,00  
5 Ácido fólico 5mg 40.000 Comprimido  R$              0,05   R$              2.000,00  

10 Albendazol 400mg 10.000 
Comprimido 
Mastigável  R$              0,50   R$              5.000,00  

14 Alprazolan 1mg 5.000 Comprimido  R$              0,13   R$                 650,00  
15 Alprazolan 2mg 3.000 Comprimido  R$              0,23   R$                 690,00  
19 Amitripilina 25mg 150.000 Comprimido  R$              0,04   R$              6.000,00  

20 
Amoxilina +clavulanato de potássio 500mg 
+125mg 10.000 Comprimido  R$              0,84   R$              8.400,00  

23 Anlodipina 10mg 20.000 Comprimido  R$              0,06   R$              1.200,00  
24 Anlodipina 5mg 20.000 Comprimido  R$              0,02   R$                 400,00  
26 Atenolol 50mg 25.000 Comprimido  R$              0,04   R$              1.000,00  
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37 Captopril 25mg 500.000 Comprimido  R$              0,02   R$            10.000,00  
44 Cefalexina 500 mg  30.000 Comprimido  R$              0,39   R$            11.700,00  
52 Citalopran 20mg 3.000 Comprimido  R$              0,13   R$                 390,00  
53 Clomipramina 25mg 1.000 Comprimido  R$              0,69   R$                 690,00  
54 Clonazepam  0,5mg/ml 80.000 Comprimido  R$              0,05   R$              4.000,00  
67 Dexclorfeniramina 2mg 10.000 Comprimido  R$              0,07   R$                 700,00  
69 Diazepan 10mg 70.000 Comprimido  R$              0,04   R$              2.800,00  
71 Diclofenaco Potássio 50mg 30.000 Comprimido  R$              0,04   R$              1.200,00  
75 Dimeticona 40mg 20.000 Comprimido  R$              0,09   R$              1.800,00  
80 Dipropionatio de beclometasona 50mcg  100 Spray Nasal  R$            20,50   R$              2.050,00  
83 Enalapril 10mg 25.000 Comprimido  R$              0,04   R$              1.000,00  
84 Enalapril 20mgl 20.000 Comprimido  R$              0,05   R$              1.000,00  
87 Espironolactona 25mg 4.000 Comprimido  R$              0,12   R$                 480,00  
88 Estirol 1mg/g 300 Creme Vaginal  R$              6,15   R$              1.845,00  
89 Etinilestradiol+Levonorgestrel 0,03mg+0,15mg 20.000 Comprimido  R$              0,03   R$                 600,00  
92 Fenobarbital 100mg 35.000 Comprimido  R$              0,08   R$              2.800,00  
99 Furosemida 40mg 120.000 Comprimido  R$              0,03   R$              3.600,00  

100 Glibenclamida 5mg 200.000 Comprimido  R$              0,02   R$              4.000,00  
106 Haloperidol 5mg 35.000 Comprimido  R$              0,09   R$              3.150,00  
108 Hidroclorotiazida 25mg 500.000 Comprimido  R$              0,02   R$            10.000,00  
123 Levotirixina 25mg 5.000 Comprimido  R$              0,09   R$                 450,00  
124 Levotirixina 50mg 5.000 Comprimido  R$              0,09   R$                 450,00  
125 Lidocaína 100mg/ml 100 Aerossol  R$            48,00   R$              4.800,00  
126 Loratadina 10mg 10.000 Comprimido  R$              0,05   R$                 500,00  
129 Losartana potássio 50mg 300.000 Comprimido  R$              0,04   R$            12.000,00  
136 Metroclopramida 10mg 25.000 Comprimido  R$              0,07   R$              1.750,00  
138 Metronidazol 250mg 20.000 Comprimido  R$              0,09   R$              1.800,00  
144 Nifedipino 10mg 25.000 Comprimido  R$              0,03   R$                 750,00  
145 Nifedipino 20mg 20.000 Comprimido  R$              0,03   R$                 600,00  
150 Nortripilina 25mg 3.000 Comprimido  R$              0,49   R$              1.470,00  
162 Permetrina 1% 300 Loção  R$              1,61   R$                 483,00  
166 Polivitamínico  3.000 Xarope  R$              2,02   R$              6.060,00  
172 Propanalol 40mg 100.000 Comprimido  R$              0,02   R$              2.000,00  
176 Ranitidina 150mg 25.000 Comprimido  R$              0,07   R$              1.750,00  
185 Sertralina 50mg 10.000 Comprimido  R$              0,13   R$              1.300,00  
186 Simeticona  10.000 Comprimido  R$              0,09   R$                 900,00  
189 Sivastatina 40mg 30.000 Comprimido  R$              0,14   R$              4.200,00  
190 Sulfametazol+trimetoprima 400mg+80mg 10.000 Comprimido  R$              0,09   R$                 900,00  
193 Sulfato ferroso Fe II 40mg 40.000 Comprimido  R$              0,04   R$              1.600,00  
199 Valproato de sódio 250mg/ml 100 Solução Oral  R$              2,37   R$                 237,00  
204 Vita c  2.000 Gotas  R$              1,23   R$              2.460,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 005/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
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d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
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g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração; 

 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 005/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                   _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                     Droga Fonte Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2017 

 
 
Ao dia  seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 005/2017, para o Registro de Preços n.º 012/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa LAGEAN 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 08.819.724/0001-73, com 
endereço na Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 1637, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 
51.170-430, representada pelo Sr. João Antonio Barbosa Guedes, brasileiro, 
representante comercial, com endereço profissional na Rua Arquiteto Luiz Nunes, nº 
1637, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, portador de RG n°. 2.056.621 SSP/PE e CPF nº. 
253.747.104-00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 007/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria 
do Cambucá-PE, conforme abaixo:  
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
25 Atenolol 25mg 50.000 Comprimido  R$              0,03   R$              1.500,00  
34 Bromazepam 6mg 20.000 Comprimido  R$              0,09   R$              1.800,00  
56 Clonazepam 0,5mg/ml 100 Solução Oral  R$              3,27   R$                 327,00  

63 Dexametasona  200 Pomada 
Oftalmica 

 R$           11,83   R$              2.366,00  

70 Diazepan 5mg 70.000 Comprimido  R$              0,04   R$              2.800,00  
81 Divalproato de sódio 500mg 2.000 Comprimido  R$              0,93   R$              1.860,00  

113 Ipratrópio 0,25mg/ml 400 Gotas  R$              0,86   R$                 344,00  
130 Mebendazol 100mg 3.000 Comprimido  R$              0,04   R$                 120,00  
149 Nitrofurantoina 100mg 1.000 Comprimido  R$              0,20   R$                 200,00  
170 Prednisona 5mg 15.000 Comprimido  R$              0,08   R$              1.200,00  
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DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 005/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 005/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                         ____________________________________            
Silvana Maria de Lima                             Lagean Comércio e Representação Ltda           
 -Secretário de Saúde-                                                          -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2017 

 
 
Ao dia  seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 005/2017, para o Registro de Preços n.º 013/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa SUPERMEDICA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.º 06.065.614/0001-38, com 
endereço na Rua C-159, nº 674, Quadra 297 Lote 20, Bairro Jardim América, 
Goiana-GO, CEP: 74.255-1400, representada pelo Sr. Agnaldo do Carmo Chargas, 
brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Sevilha, s/n, Qd – 185, Lt – 10, 
Bairro Jardim Europa, Goiânia-GO, portador de RG n°. 3.628.359 SPTC-GO e CPF 
nº. 895.030.901-72, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 007/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos 
com Fornecimento Parcelado, para a Farmácia Básica do Município de Santa Maria 
do Cambucá-PE, conforme abaixo:  
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
4 Ácido acetilsalicílico 500mg 5.000 Comprimido  R$              0,04   R$                 200,00  

7 Ácido valproico+valproato de sódio  xarope 
100ml 300 Xarope  R$              2,49   R$                 747,00  

8 Ácido valproico+valproato de sódio 500mg 10.000 Comprimido  R$              0,69   R$              6.900,00  
13 Alopurinol 100mg 2.000 Comprimido  R$              0,06   R$                 120,00  
21 Amoxilina 500mg 100.000 Comprimido  R$              0,14   R$            14.000,00  
29 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui 7.000 Frasco/Ampola  R$              7,60   R$            53.200,00  
33 Bromazepam 3mg 20.000 Comprimido  R$              0,07   R$              1.400,00  
39 Carbamato de Lítio 300mg 1.500 Comprimido  R$              0,21   R$                 315,00  
46 Cefotaxina 500mg 200 Frasco/Ampola  R$              2,92   R$                 584,00  
51 Ciprofloxacino 500mg 20.000 Comprimido  R$              0,21   R$              4.200,00  
73 Diclofenaco sódico gotas  2.500 Frasco  R$              2,17   R$              5.425,00  
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76 Dimeticona gotas 15ml 1.500 Frasco  R$              0,95   R$              1.425,00  
82 Doxazosina 2mg 1.000 Comprimido  R$              0,49   R$                 490,00  
85 Eritromicina 250/5ml 500 Suspensão Oral  R$              5,17   R$              2.585,00  
90 Fenitoina 5% 500 Ampola  R$              1,90   R$                 950,00  
95 Fluconazol 10mg/ml 1.000 Suspensão Oral  R$              3,95   R$              3.950,00  
98 Fluoxetina 20mg 50.000 Caspsula  R$              0,05   R$              2.500,00  

109 Hidróxido de Alumínio 62mg/ml 2.000 Xarope 100ml  R$              2,34   R$              4.680,00  
110 Ibuprofeno 50mg/ml 3000 Solução Oral  R$              1,15   R$              3.450,00  
122 Levonorgestrel 1,5mg 10.000 Comprimido  R$              1,65   R$            16.500,00  
134 Metildopa 500mg 25.000 Comprimido  R$              0,29   R$              7.250,00  
151 Nortripilina 50mg 3.000 Comprimido  R$              0,50   R$              1.500,00  
156 Oxcarbamazepina 600mg 2.000 Comprimido  R$              0,91   R$              1.820,00  
165 Piridoxina 40mg 1.000 Comprimido  R$              0,55   R$                 550,00  
167 Predinisolona 1,34/ml 2.000 Soluçao Oral  R$              3,93   R$              7.860,00  
173 Puran t4 100mg 5.000 Comprimido  R$              0,11   R$                 550,00  
174 Puran t4 25mg 15.000 Comprimido  R$              0,11   R$              1.650,00  
175 Puran t4 50mg 10.000 Comprimido  R$              0,11   R$              1.100,00  
180 Sais p/Reidrataçao Oral 27,9g 10.000 Envelope  R$              0,57   R$              5.700,00  
197 Tiamina 300mg 1.000 Comprimido  R$              0,18   R$                 180,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 005/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
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dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
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acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
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isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 005/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                       _____________________________________            
Silvana Maria de Lima                        Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli           
 -Secretário de Saúde-                                                          -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2017 

 
 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 006/2017, para o Registro de Preços n.º 016/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ n.º 21.596.736/0001-44, com 
endereço na Rua Augusto Lima, nº 386, Bairro Aldeia dos Camaras, Camaragibe-
PE, CEP: 54.792-340, representada pela o Sr. Aryslan Rodrigues de Almeida Junior, 
brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador do Registro Geral n.º 6.331.120 
SSP/PE e inscrito no CPF sob n.º 009.970.544-33, residente na Rua Augusto Lima, 
nº 386, Bairro Aldeia, Camaragibe-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das 
demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório 
n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas 
e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Material Penso 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
�

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
10 Algodão 500 em rolo 600 Unidades  R$           6,80   R$           4.080,00  

11 Almotolia em plastico transparente com graduação 
250 ml bico curvo (pinçeta) 

100 Unidades  R$           2,30   R$              230,00  

20 Caixa coletora de material perfuro cortante 
capacidade 13 L 5000 Unidades  R$           2,70   R$         13.500,00  

24 Cateter Intrav. p/Venop. N. 16 cx. c/50 30 Caixas  R$         31,00   R$              930,00  
49 Compressa Gaze 7,5 x 7,5 Est. Pct. c/ 10 unidades 200.000 Pct.  R$           0,30   R$         60.000,00  

73 Fita reagente para monitorar glicemia capilar 
compatível com aparelho licitado caixa com 50 unid 200 caixas  R$         23,80   R$           4.760,00  
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DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e daordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, e, 
em atendimento ao quedetermina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 
29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Estaata poderá ser cancelada, de pleno direito pelo 
Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata,será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                   _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                      Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda EPP                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                   
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017 

 
 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 006/2017, para o Registro de Preços n.º 015/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa DROGA FONTE 
LTDA, CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, com endereço na Rua Barão de Bonito, nº 
408, Anexo 424/450, Bairro Várzea, Recife-PE, CEP: 50.740-080, representada pela 
Sra. Fernanda Longa da Fonte, brasileira, casada, advogada, com endereço 
profissional na Rua Barão de Bonito, nº 408, Bairro Várzea, Recife-PE, portadora da 
cédula de identidade nº 6.329.005 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 574.693.181-
00, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à 
espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as 
partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Material Penso 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo:�
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
122 Seringa 20 ml c/ Agulha 25 x 7 33.000 Unidades  R$           0,34   R$       11.220,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade deaplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços; 

 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                   _______________________________________            
Silvana Maria de Lima                                                    Droga Fonte Ltda                                                   
 -Secretário de Saúde-                                                         -Contratada-                                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2017 

 
 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 006/2017, para o Registro de Preços n.º 016/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa SUPERMEDICA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.º 06.065.614/0001-38, com 
endereço na Rua C-159, nº 674, Quadra 297 Lote 20, Bairro Jardim América, 
Goiana-GO, CEP: 74.255-1400, representada pelo Sr. Agnaldo do Carmo Chargas, 
brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Sevilha, s/n, Qd – 185, Lt – 10, 
Bairro Jardim Europa, Goiânia-GO, portador de RG n°. 3.628.359 SPTC-GO e CPF 
nº. 895.030.901-72, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Material Penso 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo:�
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

2 

Adesivo para fixação de cateteres periféricos, 
composto por filme de poliuretano, transparente, 
hipoalergênico, que permite a visualização do 
acesso venoso. caixa com 100 unidades 

10 caixas  R$        58,11   R$              581,10  

3 Água oxigenada 1 L 300 Frascos  R$           2,79   R$              837,00  
13 Aparelho monitor de glicemia capilar 30 unidades  R$        27,74   R$              832,20  
18 Atadura gessada 20cmx4m 100 unidades  R$           3,14   R$              314,00  
47 Coletor de Urina 2000 Sist. Fechado 1000 Unidades  R$           2,53   R$          2.530,00  
51 Equipo p/ Soro Macro c/ inj. Lateral 5.000 Unidades  R$           0,96   R$          4.800,00  
53 Equipo para nutricão enteral 500 Unidades  R$           1,10   R$              550,00  
54 Escova com clorexidina  300 unidades  R$           1,18   R$              354,00  
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59 Espéculo Vaginal Desc. Tam. M 8.000 Unidades  R$           0,68   R$          5.440,00  
60 Espéculo Vaginal Desc. Tam. P 6.000 Unidades  R$           0,64   R$          3.840,00  
61 Especulo Vaginal Desc. Tamanho G 2.000 Unidades  R$           0,72   R$          1.440,00  
75 Fita teste para Autoclave 19 x 30mm 150 Rolos  R$           2,62   R$              393,00  
78 Frasco para nutrição enteral  500 ml 200 unidades  R$           1,03   R$              206,00  
81 Glicerina Crister sol. 500ml c/ sonda retal 100 Unidades  R$           3,80   R$              380,00  
82 Kit de máscara de Venturi  adulto 50 unidades  R$        13,96   R$              698,00  
83 Kit de máscara de Venturi  infantil 10 unidades  R$        13,96   R$              139,60  
92 Lamina P. Fosca p/ Citologia cx. c/ 50 unidades 100 Caixas  R$           2,90   R$              290,00  

95 Lençol descartável TNT c/ elástico 2,00x90 cm  pct 
c/ 10 unid 20 pacotes  R$           9,35   R$              187,00  

96 
Lençol descatável TNT  2,00m x90 cm com elástico 
pacote com 10 unidades. 20 pacotes  R$           9,35   R$              187,00  

105 Máscara N95 cx com 10 unid 10 caixas  R$        12,32   R$              123,20  
108 Óculos de proteção incolor  100 unidades  R$           3,79   R$              379,00  
113 Propé sapatilha TNT c/ 100 unid 10 pacotes  R$           7,45   R$                 74,50  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
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DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
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facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                       _____________________________________            
Silvana Maria de Lima                        Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli           
 -Secretário de Saúde-                                                          -Contratada-                                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 006/2017, para o Registro de Preços n.º 017/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 
LTDA ME, CNPJ n.º 02.911.193/0001-68, com endereço na Tv Padre Ozeas 
Cavalcante, nº 03, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe-PE, CEP: 54.759-06, 
representada pelo Sr. Roberto Ferreira de Albuquerque, brasileiro, casado, 
representante comercial, residente na Rua Padre Donino, nº 41, Casa Forte-PE 
portador de RG n°. 3.355.257 SSP-PE e CPF nº. 622.770.904-25, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em 
decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 
8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Material Penso 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo:�
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
14 Atadura 10 cm x 1,8 m 13 fios 15.000 Rolos  R$           0,35   R$          5.250,00  
15 Atadura 15 cm x 1,8 m 13 fios 12.000 Unidades  R$           0,53   R$          6.360,00  
16 Atadura 30 cm x 1,8 m 13 fios 8.000 Unidades  R$           1,05   R$          8.400,00  

21 
Campo fenestrado estéril gramatura 30 gr 
descatável 40x40 cm 500 Unidades  R$           1,35   R$             675,00  

30 Cateter Nasal p/ oxigênio Infantil 500 Unidades  R$           0,85   R$              425,00  
74 Fita teste p/ Esterilização Cirúrgica 200 Unidades  R$           2,85   R$              570,00  
77 Formol Liq. 10% 1L 90 Frascos  R$           6,45   R$              580,50  
84 Lamina Bisturi nº 11 c/ cabo de plastico 200 unidades  R$           1,21   R$              242,00  
86 Lamina Bisturi nº 15 . c/ cabo de plastico 15 Caixas  R$           1,21   R$                18,15  
88 Lamina Bisturi nº 23 c/ cabo de plástico 20 Caixas  R$           1,21   R$                24,20  
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90 Lamina Bisturi nº 24 c/ cabo de plastico 35 Caixas  R$           1,21   R$                42,35  
106 Mascara para Nebulização Adulto 200 Unidades  R$           6,00   R$           1.200,00  
107 Mascara para Nebulização Infantil 50 Unidades  R$           6,00   R$              300,00  
111 Papel Grau Cirúrgico 30 cm Largura 40 Rolos  R$         65,00   R$           2.600,00  
112 Preservativo p/ Incontinência Urinária 250 Unidades  R$           0,93   R$              232,50  
114 Saco branco leitoso para lixo infectante 10.000 unidades  R$           0,15   R$           1.500,00  
148 Sonda uetral de alívio nº 08 150 Unidades  R$           0,46   R$                69,00  
150 Sonda uretral alívio nº 18 150 Unidades  R$           0,65   R$                97,50  
167 Umidificador para oxigênio 250 ml 50 unidades  R$         13,00   R$              650,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
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DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
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facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 
 

___________________                       _____________________________________            
Silvana Maria de Lima                                Apogeu Center Comercial de Produtos  
 -Secretário de Saúde-                                Hospitalares e Medicamentos Ltda Me                     
                                                                                              -Contratada-                                                   
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2017 

 
Ao dia seis do mês de abril de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 006/2017, para o Registro de Preços n.º 018/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa CASTROMED 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, 
CNPJ n.º 24.868.172/0001-40, com endereço na Av. Doutor Belmino Correia, nº 
2249, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe-PE, CEP: 54.762-303, representada pela 
Sra. Eliane Castro Pereira, brasileira, divorciada, administradora, residente na 
Travessa General Newton Cavalvante, nº 150, Bairro Jardim Primavera, 
Camaragibe-PE, portadora de RG n°. 2.819.917 SDS-PE e CPF nº. 354.582.164-15, 
nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, 
em decorrência do Processo Licitatório n.º 008/2017, sujeitando-se as partes às leis 
n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de Material Penso 
com Fornecimento Parcelado, para atender as necessidades da Policlínica Santina 
Falcão e as Unidades de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo:�
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
1 Abaixador de Lingua pct. c/100 unid 100 Pacotes  R$           2,62   R$              262,00  
4 Agulha desc. 13 x 4,5 cx c/100 unid 100 Caixas  R$           5,50   R$              550,00  
5 Agulha desc. 25 x 7 cx. c/ 100 unid 150 Caixas  R$           5,50   R$              825,00  
6 Agulha desc. 25 x 8 cx. c/ 100 unid 100 Caixas  R$           5,50   R$              550,00  
7 Agulha desc.30 x 8 cx. c/ 100 unid 40 Caixas  R$           5,50   R$              220,00  
8 Álcool 70% 1L caixa com 12 unid 500 Caixas  R$         42,00   R$         21.000,00  
9 Alcóol em gel 70% 1 litro unidade 100 unidade  R$           9,12   R$              912,00  

12 Almotolia em plastico transparente com graduação 
500 ml bico curvo (pinçeta) 150 Unidades  R$           2,96   R$              444,00  

17 Atadura gessada 15cmx4m 100 unidades  R$           1,32   R$              132,00  
19 Avental descartável manga longa TNT  pacote com 50 pacotes  R$         11,04   R$              552,00  
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10 uni 
22 Capote descatável  pct com 10 unid 15 pacote  R$        10,88   R$              163,20  
23 Cateter Intrav. p/Venop. N. 14 cx. c/50 30 Caixas  R$        27,60   R$              828,00  
25 Cateter Intrav. p/Venop. N. 18 cx. c/51 30 Caixas  R$        31,82   R$              954,60  
26 Cateter Intrav. p/Venop. N. 20 cx. c/52 120 Caixas  R$        32,45   R$           3.894,00  
27 Cateter Intrav. p/Venop. N. 22 cx. c/53 120 Caixas  R$        33,07   R$           3.968,40  
28 Cateter Intrav. p/Venop. N. 24 cx. c/54 200 Caixas  R$        29,00   R$           5.800,00  
29 Cateter Nasal p/ oxigênio Adulto 2000 Unidades  R$          0,70   R$           1.400,00  
31 Cat-Gut Cromado 0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas  R$        64,90   R$           1.298,00  
32 Cat-Gut Cromado 1 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas  R$        64,90   R$           1.298,00  
33 Cat-Gut Cromado 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 30 Caixas  R$        64,90   R$           1.947,00  
34 Cat-Gut Cromado 3-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 30 Caixas  R$        64,90   R$           1.947,00  
35 Cat-Gut Cromado 4-0 c/ Agulha cx. c/24 unid. 20 Caixas  R$        64,90   R$           1.298,00  
36 Cat-Gut Simples 0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 20 Caixas  R$        67,60   R$           1.352,00  
37 Cat-Gut Simples 1 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$        67,60   R$           2.028,00  
38 Cat-Gut Simples 2-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$        67,60   R$           2.028,00  
39 Cat-Gut Simples 3-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$        67,60   R$           2.028,00  
40 Cat-Gut Simples 4-0 c/ Agulha cx. c/25 unid. 30 Caixas  R$        67,60   R$           2.028,00  
41 Clorexidina  gliconato a 0,5% 1L caixa com 12 unid 120 Caixas  R$        87,84   R$         10.540,80  
42 Clorexidina Degerm. 2% 1L caixa com 12 unid 200 Caixas  R$      114,00   R$         22.800,00  
43 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam G 50 Unidades  R$          7,20   R$              360,00  
44 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam M 50 Unidades  R$          7,20   R$              360,00  
45 Colar cervical de polietileno e fecho de velcro tam P 50 Unidades  R$          7,20   R$              360,00  
46 Coletor de urina 1200 sist. Aberto 300 Unidades  R$          2,22   R$              666,00  
48 Compressa de campo operatório estéril 23x25 pct  2.000 Pacotes  R$          4,65   R$           9.300,00  
50 Eletrodos adesivos descartável pct c/ 50 unid 10 pacotes  R$        11,80   R$              118,00  
52 Equipo para infusão multivia com forma em Y. 150 Unidades  R$          0,62   R$                93,00  
55 Escova Edocer. Desc. Pct. c/100 unidades 700 Pct.  R$        13,00   R$           9.100,00  
56 Esparadrapo 10 x 4,5 c/ capa 1500 Unidades  R$          4,90   R$           7.350,00  
57 Esparadrapo Micropore 25 x 10 1000 Unidades  R$          1,74   R$           1.740,00  
58 Espatula Ayres Madeira pct. c/ 100 unidades 400 Pct.  R$          4,25   R$           1.700,00  
62 Éter Comercial 1L 15 Frascos  R$        17,90   R$              268,50  
63 Fio de Algodão 0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 5 Caixas  R$        30,00   R$              150,00  
64 Fio de Algodão 1 c/ Agulha cx. c/24 unidades 5 Caixas  R$        30,00   R$              150,00  
65 Fio de Algodão 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 10 Caixas  R$        30,00   R$              300,00  
66 Fio de Nylon 0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$        27,07   R$              676,75  
67 Fio de Nylon 2-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$        27,07   R$              676,75  
68 Fio de Nylon 3-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 50 Caixas  R$        27,07   R$           1.353,50  
69 Fio de Nylon 4-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$        27,07   R$              676,75  
70 Fio de Nylon 5-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$        27,07   R$              676,75  
71 Fio de Nylon 6-0 c/ Agulha cx. c/24 unidades 25 Caixas  R$        27,07   R$              676,75  
72 Fita para Eletrocardiograma 60m/50m 50 Rolos  R$          8,00   R$              400,00  
76 Fixador Citológico 100ml aerosol 80 Frascos  R$          4,90   R$              392,00  
79 Garrote 1 metro 4 Unidades  R$          3,62   R$                14,48  
80 Gel para ultrassom 5Kg 50 Unidades  R$        15,48   R$              774,00  
85 Lamina Bisturi nº 11 cx. c/ 100 unidades 25 Caixas  R$        19,20   R$              480,00  
87 Lamina Bisturi nº 15 cx. c/ 100 unidades 15 Caixas  R$        19,20   R$              288,00  
89 Lamina Bisturi nº 23 cx. c/ 100 unidades 20 Caixas  R$        19,20   R$              384,00  
91 Lamina Bisturi nº 24 cx. c/ 100 unidades 35 Caixas  R$        19,20   R$              672,00  
93 Lanceta Picadora cx. c/ 100 unid 500 Caixas  R$        23,00   R$         11.500,00  
94 Lençol descartável em rolo 300 Unidades  R$          3,60   R$           1.080,00  
97 Luva Cirúrgica Nº 7,0 2.000 Pares  R$          1,00   R$           2.000,00  
98 Luva Cirúrgica Nº 7,5 3.000 Pares  R$          1,00   R$           3.000,00  
99 Luva Cirúrgica Nº 8,0 1.500 Pares  R$          1,00   R$           1.500,00  

100 Luva Cirúrgica Nº 8,5 800 Pares  R$          1,00   R$              800,00  

101 Luva Procedimento G desc. Látex cx. c/ 100 
unidades 1.000 Caixas  R$        14,40   R$         14.400,00  

102 
Luva Procedimento M desc. Látex cx. c/ 100 
unidades 2.000 Caixas  R$        14,40   R$        28.800,00  

103 Luva Procedimento P desc. Látex cx. c/ 100 2.000 Caixas  R$        14,40   R$        28.800,00  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

L
E

X
 R

O
B

E
V

A
N

 D
E

 L
IM

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 75fc076f-225e-40cd-bc0c-616db3910979



unidades 

104 Mascara desc. c/ elast. Falso tecido cx. c/50 
unidades 

300 Caixas  R$          5,20   R$           1.560,00  

109 P.V.P.I Degermante 1L 50 Frascos  R$        12,96   R$              648,00  
110 P.V.P.I Tópico 1L 50 Frascos  R$        11,94   R$              597,00  
115 Scalp desc. Nº 19 cx. c/ 100 30 Caixas  R$        16,80   R$              504,00  
116 Scalp desc. Nº 25 cx. c/ 103 15 Caixas  R$        17,30   R$              259,50  
117 Scalp desc. Nº 27 cx. c/ 104 8 Caixas  R$        17,47   R$              139,76  
118 Scalp desc. Nº21 cx. c/ 101 60 Caixas  R$        16,97   R$           1.018,20  
119 Scalp desc. Nº23 cx. c/ 102 20 Caixas  R$         17,14   R$               342,80  
120 Seringa 1 ml c/ agulha 13 x 4,5 30.000 Unidades  R$           0,12   R$            3.600,00  
121 Seringa 10 ml c/ agulha 25 x 7 30.000 Unidades  R$           0,24   R$            7.200,00  
123 Seringa 3 ml c/ agulh 25 x 7 40.000 Unidades  R$           0,12   R$            4.800,00  
124 Seringa 5 ml c/ agulha 25 x 7 30.000 Unidades  R$           0,14   R$            4.200,00  
125 Sonda de aspiração traqueal nº 08 500 Unidades  R$           0,46   R$               230,00  
126 Sonda de aspiração traqueal nº 10 500 Unidades  R$           0,49   R$               245,00  
127 Sonda de aspiração traqueal nº 12 500 Unidades  R$           0,48   R$               240,00  
128 Sonda de aspiração traqueal nº 14 500 Unidades  R$           0,50   R$               250,00  
129 Sonda de aspiração traqueal nº 16 500 Unidades  R$           0,54   R$               270,00  
130 Sonda de Foley nº 12 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$           2,26   R$               226,00  
131 Sonda de Foley nº 14 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$           2,16   R$               216,00  
132 Sonda de Foley nº 16 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$           2,16   R$               216,00  
133 Sonda de Foley nº 16 c/ 3 vias B.30cc 50 Unidades  R$           2,96   R$               148,00  
134 Sonda de Foley nº 18 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$           2,16   R$               216,00  
135 Sonda de Foley nº 18 c/ 3 vias B.30cc 50 Unidades  R$           2,96   R$               148,00  
136 Sonda de Foley nº 20 c/ 2 vias B.30cc 200 Unidades  R$           2,16   R$               432,00  
137 Sonda de Foley nº 20 c/ 3 vias B.30cc 50 Unidades  R$           2,96   R$               148,00  
138 Sonda de Foley nº 22 c/ 3 vias B.30cc 50 Unidades  R$           2,96   R$               148,00  
139 Sonda de Foley nº 24 c/ 2 vias B.30cc 100 Unidades  R$           2,16   R$               216,00  
140 Sonda de Fowley nº 22 c/ 2 vias B.30cc 200 Unidades  R$           2,16   R$               432,00  
141 Sonda Nasogastica longa nº 10 50 Unidades  R$           0,69   R$                 34,50  
142 Sonda Nasogastica longa nº 12  80 Unidades  R$           0,71   R$                 56,80  
143 Sonda Nasogastica longa nº 14 80 Unidades  R$           0,74   R$                 59,20  
144 Sonda Nasogastica longa nº 16 60 Unidades  R$           0,82   R$                 49,20  
145 Sonda Nasogastica longa nº 18 50 Unidades  R$           0,90   R$                 45,00  
146 Sonda Nasogastica longa nº 20 50 Unidades  R$           1,02   R$                 51,00  
147 Sonda Nasogastica longa nº 22 50 Unidades  R$           1,10   R$                 55,00  
149 Sonda uretral alívio nº 16 150 Unidades  R$           0,58   R$                 87,00  
151 Sonda uretral de alívio nº 04 100 Unidades  R$           0,40   R$                 40,00  
152 Sonda uretral de alívio nº 06 100 Unidades  R$           0,43   R$                 43,00  
153 Sonda uretral de alívio nº 10 500 Unidades  R$           0,46   R$               230,00  
154 Sonda uretral de alívio nº 12 500 Unidades  R$           0,46   R$               230,00  
155 Sonda uretral de alívio nº 14 150 Unidades  R$           0,49   R$                 73,50  
158 Tenciometro + Estetoscópio Fecho Metal  100 Unidades  R$         65,00   R$            6.500,00  
159 Termômetro Clinico  digital 100 Unidades  R$           9,00   R$               900,00  
160 Torneira 3 vias descartáveis 500 Unidades  R$           0,58   R$               290,00  

161 Tubo endotraqueal com balão descartável nº 7.0 
unidade 

50 Unidade  R$           3,86   R$               193,00  

162 Tubo endotraqueal com balão descartável nº 7.5 
unidade 50 Unidade  R$           3,86   R$               193,00  

163 Tubo endotraqueal com balão descartável nº 8.0 
unidade 

50 Unidade  R$           3,86   R$               193,00  

164 Tubo endotraqueal com balão descartável nº 8.5 
unidade 50 unidade  R$           3,86   R$               193,00  

165 Tubo Latex 200 c/ 15 mts 30 Unidades  R$         14,50   R$               435,00  
166 Tubo Latex 204 c/ 15 mts 30 Unidades  R$         48,00   R$            1.440,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 006/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
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julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Santa Maria do Cambucá-PE, 06 de abril de 2017. 

 
___________________                 ________________________________________            
Silvana Maria de Lima                  Castromed Medicamentos e Materiais Medicos  
 -Secretário de Saúde-                                         e Hospitalares Eireli – EPP 
                                                                                          -Contratada-                                                   
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2017 

 
 
Ao dia dez do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 007/2017, para o Registro de Preços n.º 019/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa ITALIANA 
AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA, CNPJ n.º 02.472.105/0001-79, com endereço na 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2156, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 
51.180-000, representada pela a Sra. Ana Paula Costa, brasileira, solteira, 
administradora de empresa, portadora de RG n°. 3.688.472 SSP/PE e CPF nº. 
711.953.194-87, e pelo o Sr. Aristótelis Oliveira de Meneses, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresa, portador de RG n°. 317.475 SSP/SE e CPF nº. 
318.092.445-34, ambos domiciliados na Av. Mascarenhas de Morais, nº. 2156, 
Bairro Imbiribeira, Recife-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas 
legais aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 009/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de veículos 0km para 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Descrição Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

01 

VEÍCULO NOVO TIPO PICAPE ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA 
SIMPLES REMOÇÃO, SEM PREFERÊNCIA DE MARCA OU MODELO, 
SEM USO ANTERIOR E SEM REGISTRO DE PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO, FORNECIDO POR CONCESSIONÁRIA 
AUTORIZADA OU FABRICANTE DE VEÍCULOS,  MOTORIZAÇÃO 
MÍNIMA 1.4 FLEX (GASOLINA E ÁLCOOL); EQUIPADA COM NO 
MÍNIMO: AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR 
BRANCA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 58 LITROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). 

02 Unid 77.800,00 155.600,00 
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ESPECIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA: CAPOTA EM FIBRA DE VIDRO 
PRFV, VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA; SINALIZADOR; MACA 
REMOVÍVEL COM COLCHONETE EM COURVIN, 02 (DOIS) CINTOS 
DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; SUPORTE 
PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, BANCO PARA DOIS 
ACOMPANHANTES NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; CAIXA 
PARA MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS; VENTILADOR 
E EXAUSTOR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; JANELA 
LATERAL CORREDIÇA, GRAFISMO PADRÃO DE AMBULÂNCIA, 
GARANTIA MÍNIMA ORIGINAL DE FÁBRICA DE 01 ANO SEM LIMITE 
DE QUILOMETRAGEM. 

03 

VEÍCULO NOVO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
SEM PREFERÊNCIA DE MARCA OU MODELO, SEM USO ANTERIOR 
E SEM REGISTRO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FORNECIDO 
POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA OU FABRICANTE DE 
VEÍCULOS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.3 DIESEL, EQUIPADO COM 
NO MÍNIMO AR CONDICIONADO FRONTAL E TRASEIRO, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, FREIOS A DISCO NAS 04 RODAS COM ABS, 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA, 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, MOTOR TURBO DIESEL 
INTERCOOLER, CÂMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, 
PNEUS 205/70 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 80 LITROS, GARANTIA MÍNIMA ORIGINAL DE FÁBRICA 
DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. 

01 Unid 152.000,00 152.000,00 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 007/2017. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os veículos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos dos veículos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos objetos, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Diretoria de 
Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 007/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá, 10 de maio de 2017. 
 
______________________                        _____________________________                 ___________________                                        
Silvana Maria de Lima            Aristótelis Oliveira de Meneses          Ana Paula Costa                                     
-Secretária de Saúde-                                                 Diretor                                                                     Gerente 
                                                                  Italiana Automoveis do Recife Ltda                Italiana Automoveis do           
                                                                                                                                                              Recife Ltda 

 
 
Testemunhas:                                                    
____________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2017 

 
 
Ao dia dez do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 007/2017, para o Registro de Preços n.º 020/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa BREMEN 
VEÍCULOS S.A, CNPJ n.º 16.355.380/0001-17, com endereço na Av. Antonio Torres 
Galvão, nº 283, Bairro Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 51.160-330, representada pelo o 
Sr. Gustavo Cavalcanti Neves, brasileiro, divorciado, gerente de vendas gorveno, 
portador de RG n°. 1.630.242 SSP/PE e CPF de nº. 187.584.524-00, residente à 
Rua Irmã Maria David, nº 200, Aptº 3101, Edf. Maria Flávia, Bairro, Casa Forte, 
Recife-PE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações vigentes nela inseridas, e das demais normas legais 
aplicáveis à espécie, em decorrência do Processo Licitatório n.º 009/2017, 
sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de veículos 0km para 
o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Descrição Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 

02 

VEÍCULO NOVO TIPO PICAPE CABINE DUPLA 04 PORTAS,  SEM 
PREFERÊNCIA DE MARCA OU MODELO, SEM USO ANTERIOR E 
SEM REGISTRO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FORNECIDO POR 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA OU FABRICANTE DE VEÍCULOS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DIESEL 2.0 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 
180CV; TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 VELOCIDADES; 
TRAÇÃO 4X4 SELECIONÁVEL COM REDUZIDA; DIREÇÃO 
HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO, PNEUS 245/70 R16; TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, 
CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA; COR 
BRANCA; FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS, 
TRAVAMENTO CENTRAL E ALARME, COM TODOS OS 

01 Unid 139.600,00 139.600,00 
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EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO 
NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), GARANTIA MÍNIMA 
ORIGINAL DE FÁBRICA DE 03 ANOS SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM. 

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 007/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os veículos contratados mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos dos veículos somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
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DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos objetos, depois de liquidada a despesa. 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos objetos não corresponder às 
especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pela Diretoria de 
Transportes, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis, caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 007/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
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julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá, 10 de maio de 2017. 
 
 
______________________                                 _____________________________                                                                         
Silvana Maria de Lima                                                     Gustavo Cavalcanti Neves 
-Secretário de Saúde-                                                                Gerente de Vendas 
Governo                                                                   
                    

                                                                                                            
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
____________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2017 

 
 
Ao dia vinte e cinco do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 008/2017, para o Registro de Preços n.º 021/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa GRAFICA 
FONSECA LTDA EPP, CNPJ n.º 08.513.512/0001-63, com endereço na Rua João 
Batista, nº 89, Centro, Surubim-PE, CEP: 55.750-000, representada pelo Sr. Fagner 
Alleson Barbosa Fonseca, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro Geral 
n.º 7.417.033 SDS/PE e inscrito no CPF sob n.º 061.129.614-40, residente na Rua 
15 de Novembro, nº 21, 1º Andar, Centro, Surubim-PE, nos termos do artigo 15 da 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 010/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de materiais gráficos 
para o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
01 Atestado Médico, 50X01, tamanho 15cmx20cm, 

bond 75g, 1/0 cor 300 Bloco 
100x01  R$      3,70   R$  1.110,00  

02 Cartão da gestante, tamanho 15cmx20cm, bond 
180g, 1/1 cor 800 Unidade   R$      0,40   R$      320,00  

03 Requisição de Sorologia de Anti-HIV, 100x01, f08, 
bond 75g, 1/1 cor 50 Bloco 

100x01  R$      9,20   R$      460,00  

04 Ficha de Saúde de Criança – PSF, 100x01,  
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 50 Bloco 

100x01  R$   10,00   R$      500,00  

05 Ficha de Saúde do Adulto – PSF, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 

50 Bloco 
100x01 

 R$   10,00   R$      500,00  

06 Ficha Cadastro Gestante sisprenatal, 100x01,  60 Bloco  R$      9,00   R$      540,00  
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tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 100x01 
07 Ficha de  Declaração Agente Comunitário de Saúde, 

100x01,  tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

08 Ficha de Acompanhamento de criança de 0 à 02 
anos, 100x01,  tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 
cor 

60 
Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

09 Ficha de Controle Farmácia (Prateleira), 100x01, 
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

10 Ficha de observação clínica, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

11 Ficha de Visita (inspeção ACS/ Inst./SUP.), 100x01, 
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

12 Ficha de Visita Domiciliar ACS, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

13 Ficha diária laboratorial, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

14 Ficha familiar indicadora de problemas bucais, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 

Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

15 Folha de internação e alta hospitalar em obstetrícia, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

16 Folha de internação e alta hospitalar, 100x01, 
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

17 Formulário para Solicitação de Medicamentos, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 

Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

18 Identificação para envelope de citologico, 100x01,  
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

19 Laudo para emissão de AIH’S, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

20 Lista de supervisão, 100x01, tamanho 22cmx30cm, 
bond 75g, 1/1 cor 60 

Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

21 Notificação de infecção hospitalar, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

22 Relação de crianças de risco 1º ano de vida, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

23 Requisição de exame citopatológico do colo uterino, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 

60 Bloco 
100x01 

 R$      9,00   R$      540,00  

24 Requisição de mamografia, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

25 SAE (Sistematização de Assistência de 
Enfermagem), 100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 
75g, 1/1 cor 

60 Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

26 Boletim de pendência, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

27 Boletim de Resumo Diário do Serviço Antivetorial, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

28 Boletim de Resumo do serviço Antivetorial, 100x01, 
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      540,00  

29 Boletim mensal de doses aplicação de vacinas, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 60 

Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      540,00  

30 Ficha de identificação de consultas, tamanho 
21cmx15cm, bond 240g, 1/1 cor 5000 Unidade   R$      0,11   R$      550,00  

31 Ficha índice, tamanho 15cmx20cm, bond 240g, 1/1 
cor 4000 Unidade   R$      0,15   R$      600,00  

32 Carimbo automatico com resina, tamanho da resina 
3,5cmx1,5cm 25 Unidade  R$   27,00   R$      675,00  
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33 Evolução clínica, 100x01, tamanho 22cmx30cm, 
bond 75g, 1/1 cor 70 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      630,00  

34 Relação de pacientes ref. para serviços especiais, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 70 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      630,00  

35 Carimbo automatico com resina, tamanho da resina 
4cmx6cm 15 Unidade  R$   47,00   R$      705,00  

36 Consolidado ACS, 100x01, tamanho 22cmx30cm, 
bond 75g, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

37 Consolidado Técnico, 100x01, tamanho 22cmx30cm, 
bond 75g, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

38 Ficha de registro de atendimento gestante 
sisprenatal, 100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 
75g, 1/1 cor 

80 Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      720,00  

39 Ficha Parecer Cardiológico, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 80 

Bloco 
100x01  R$      9,00   R$      720,00  

40 Ficha peso ao nascer, bond 75g, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

41 Laudo médico para solicitação de acompanhante, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

42 Perinatal, 100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 
1/1 cor 

80 Bloco 
100x01 

 R$      9,00   R$      720,00  

43 Prescrição médica e relatório de enfermagem, 
100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

44 Termo de responsabilidade, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 80 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      720,00  

45 Cartão de Acompanhamento Hipertenso e Diabético, 
tamanho 15cmx20cm, bond 240g, 1/1 cor 

4000 Unidade   R$      0,20   R$      800,00  

46 Cartão de Identificação PSF, tamanho 15cmx20cm, 
bond 180g, 1/0 cor 4000 Unidade   R$      0,20   R$      800,00  

47 LIRAa, 100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 
cor 90 Bloco 

100x01  R$      9,00   R$      810,00  

48 PMA2, 100x01, tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 
cor 

90 Bloco 
100x01 

 R$      9,00   R$      810,00  

49 Papel Timbrado, tamanho 15cmx20cm, offset 90g, 
4x0 cor 20000 Unidade  R$      0,05   R$  1.000,00  

50 Cartões da Criança – Menina, tamanho 46cmx30cm, 
offset 240g, 4x4 cor , 2 vincos 2000 Unidade   R$      0,60   R$  1.200,00  

51 Cartões da Criança – Menino, tamanho 46cmx30cm, 
offset 240g, 4x4 cor , 2 vincos 2000 Unidade   R$      0,60   R$  1.200,00  

52 Praguinha tamanho 7x7cm, f96, adesivo couche, 4/0 
cor, meio corte (diversas artes) 8000 Unidade   R$      0,15   R$  1.200,00  

53 Ficha de Marcação Saúde Bucal, 100x01,  tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 200 Bloco 

100x01  R$      7,00   R$  1.400,00  

54 Panfleto, f16, couche 90g, 4/0 cores (diversas artes) 15000 Unidade   R$      0,11   R$  1.650,00  
55 Envelopes Ofício – Tam. 12 x 23 cm, offset 180g, 

4x0 cor (impressão frente e costa colorido). 5000 Unidade  R$      0,44   R$  2.200,00  

57 Convite, tamanho A5, couche 300g, 4/0 cor, 
impresao laser colorida, (diversas artes) 1500 Unidade   R$      1,50   R$  2.250,00  

58 Banner, impresso em lona front 440g, impressao 
digital colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento madeiras, ponteiras e ilhoses. 

90 M2  R$   33,00   R$  2.970,00  

59 Papel Timbrado, tamanho 20cmx30cm, offset 90g, 
4x0 cor 25000 Unidade  R$      0,11   R$  2.750,00  

60 Boletim diário de produção ambulatorial SAI/SUS 
Média Complexidade, 100x01, tamanho 400 

Bloco 
100x01  R$      6,85   R$  2.740,00  
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22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 
62 Impressão laser colorida, tamanho A3, couche 210g, 

impressao laser (diversas artes) 600 Unidade   R$      5,20   R$  3.120,00  

63 Prontuário do paciente,tamanho 26x18cm, bond 
180g, 1/1 cor 

15000 Unidade   R$      0,20   R$  3.000,00  

64 Folder, tamanho 23cmx30cm, couche 210g, 4/4 
cores, dobrado (artes diferentes) 9000 Unidade   R$      0,35   R$  3.150,00  

65 Requisição de exames, autocopiativo, 50x02, 
tamanho 15cmx20cm, 1/0 cor 500 Bloco 

50x02  R$      6,50   R$  3.250,00  

68 Receituário Controlado - autocopiativo 50x02 vias, 
tamanho 15cmx20cm, 1/0 cor 

500 Bloco 
50x01 

 R$      8,00   R$  4.000,00  

69 Boletim diário de produção ambulatorial SAI/SUS 
Técnico Enfermagem, 100x01, tamanho 
22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 

600 Bloco 
100x01  R$      6,80   R$  4.080,00  

70 Prontuário Familiar – Envelope PSF, 1/1 cor, bond 
180g, tamanho fechado aprox. 40cmx32cm 6000 Unidade   R$      0,70   R$  4.200,00  

71 Boletim diário de produção ambulatorial, 100x01, 
tamanho 22cmx30cm, bond 75g, 1/1 cor 800 

Bloco 
100x01  R$      6,00   R$  4.800,00  

72 Pasta com aba, tamanho 46x31cm, triplex 300g, 4/0 
cor, laminação brilho BOPP frente com bolso interno 
(diversas artes) 

5000 Unidade   R$      1,00   R$  5.000,00  

73 Envelopes Saco – Tam. 24 x 34 cm, offset 180g, 4x0 
cor (impressão frente e costa colorido). 8000 Unidade  R$      0,82   R$  6.560,00  

74 Impressão laser colorida, tamanho A4, couche 210g, 
impressao laser (diversas artes) 2850 Unidade   R$      2,55   R$  7.267,50  

75 Receituário Médico, 100X01, tamanho 15cmx20cm, 
bond 75g, 1/0 cor 

2500 Bloco 
100x01 

 R$      3,50   R$  8.750,00  

 
DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
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CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 008/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 
 

d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 
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será concedida sempre que a empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
 
d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 008/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Santa Maria do Cambucá-PE, 25 de maio de 2017. 

 
  
 _____________________                                                ______________________            
Silvana Maria de Lima                                                     Grafica Fonseca Ltda EPP                           
-Secretária de Saúde-                                                                   -Contratada-                                      
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2017 

 
 
Ao dia vinte e cinco do mês de maio de 2017, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 
CAMBUCÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 
11.425.822/0001-30, com endereço na Praça Vicente Correia, n.º 01 – Centro – 
Santa Maria do Cambucá-PE, neste ato representado pela sua Secretária de Saúde 
a Sra. Silvana Maria de Lima, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n°. 769.198.034-53, Portadora da Cédula de Identidade n°. 4.088.707 
SDS-PE, residente na Rua Coronel José Braz, s/n, Centro, Santa Maria do 
Cambucá-PE, em face da classificação de propostas, apresentadas no Pregão 
Presencial n.º 008/2017, para o Registro de Preços n.º 022/2017, devidamente 
homologado e publicado na imprensa oficial, resolve registrar os preços para a 
aquisição dos itens discriminados abaixo, ofertados pela empresa EDINALDO 
ELIAS DA SILVA, CNPJ n.º 15.988.356/0001-52, com endereço na Rua Joaquim 
Tabosa, nº 27, Centro, Toritama-PE, CEP: 55.125-000, representada pelo Sr. 
Edinaldo Elias da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro Geral 
n.º 5.887.187 SDS/PE e inscrito no CPF sob n.º 033.880.954-69, residente na Rua 
João Pedro de Lima, nº 444, Centro, Toritama-PE, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações vigentes nela 
inseridas, e das demais normas legais aplicáveis à espécie, em decorrência do 
Processo Licitatório n.º 010/2017, sujeitando-se as partes às leis n.º 8.078/90 e 
8.666/93, e as cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Registro de preços para a Aquisição de materiais gráficos 
para o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE, conforme abaixo: 
 

Item Discriminação Quant. Unid. 
Valores em R$ 

Unitário Total 
56 Certificado, tamanho A4, couche 300g, impressao 

laser, (diversas artes) 800 Unidade   R$      2,60   R$       2.080,00  

61 Adesivo com corte eletronico, impressão digital 
colorida de melhor qualidade e alta definição. 
Adesivo 010 140g. 

60 M2  R$    50,00   R$       3.000,00  

66 Adesivo impressão digital colorida de melhor 
qualidade e alta definição. Adesivo 010 140g. 

120 M2  R$    30,00   R$       3.600,00  

67 Faixa, impresso em lona front 440g, impressao 
digital colorida de melhor qualidade e alta definição, 
acabamento em ilhoses. 

120 M2  R$    30,00   R$       3.600,00  
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DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Esta ata de registro de preços terá a validade de 12 
(doze) meses, a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período 
uma única vez. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Durante o prazo de validade desta ata ao Fundo Municipal 
de Saúde não será obrigada a adquirir os materiais exclusivamente pelo sistema de 
registro de preços, podendo valer-se de outra licitação. Neste caso não caberá 
recurso ou indenização à empresa detentora do registro de preços, sendo-lhe 
assegurada, entretanto, preferência de compra em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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. 
 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – Esta ata será usada exclusivamente pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor ofertado pela empresa signatária da presente ata é o 
mesmo especificado na sua proposta final, de acordo com a respectiva classificação 
do Pregão Presencial nº 008/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão 
observados, tanto os preços quanto as cláusulas e condições constantes do edital e 
dos anexos que a precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso, 
como se nele estivesse transcrito. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA OITAVA - A empresa deverá fornecer os materiais contratados 
mediante o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento nos locais 
indicados pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá-PE. 
 
CLÁUSULA NONA - Os fornecimentos de materiais somente podem ocorrer dentro 
do prazo de validade da ata de registro de preços e da vigência do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil, de preferência, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for 
efetuado o fornecimento dos materiais, depois de liquidada a despesa. 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O fornecimento só estará caracterizado mediante 
o recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento pela empresa, e em 
conformidade com o termo de referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A empresa ficará obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se a qualidade dos materiais não corresponder 
às especificações exigidas no edital e seus anexos, a empresa será informada para 
substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado 
mediante solicitação do Fundo Municipal de Saúde, através de emissão de nota de 
empenho e de ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para cada fornecimento realizado será entregue a 
nota fiscal correspondente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A empresa contratada, quando do recebimento da 
ordem de fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e a hora do seu recebimento, além da identificação do 
recebedor. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida 
para o Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser anexada aos processos 
correspondentes. 
 
DAS SANÇOES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O descumprimento total ou parcial de obrigações 
assumidas pela empresa, sem justificativa aceita, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total da futura contratação, pela recusa em assinar a ata de registro de 
preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da aquisição, por dia de inadimplência, mesmo que 
parcial, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando inexecução parcial; 

 
d) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo de 20 (vinte) 
dias, caracterizando inexecução total; 
 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá por prazo 
de até 2 (dois) anos; 
 

f) 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 empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A aplicação das sanções previstas nesta ata não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, nem 
isenta de responsabilização a empresa por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - O valor da multa poderá ser descontado de pagamentos 
ou de créditos existentes no Fundo Municipal de Saúde, em favor da licitante 
empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As multas e outras sanções aplicadas só 
poderão ser relevadas, motivadamente, e por conveniência administrativa, mediante 
ato de autoridade devidamente justificado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As sanções aqui previstas são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções 
será assegurado à empresa o contraditório e ampla defesa. 
 
DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Considerando o prazo de validade desta ata, 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 reajuste de preços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajuste em face da situação inserta no art. 65. § 5.º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O objeto desta ata será recebido pelo Fundo 
Municipal de Saúde, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A cada fornecimento realizado será emitido 
recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, por pessoa indicada pela Administração. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Esta ata poderá ser cancelada, de pleno direito 
pelo Fundo Municipal de Saúde, quando: 
 

a) Automaticamente: 
 

1. Por decurso de prazo de vigência; 
 
2. Quando não restarem preços registrados. 
 
b) A empresa não cumprir as obrigações constantes nesta ata e no contrato; 
 
c) A empresa não atender a ordem de fornecimento no prazo estabelecido e o 

Fundo Municipal de Saúde não aceitar a sua justificativa; 
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d) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 
 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 
 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração; 
 
h) Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A comunicação do cancelamento do preço registrado, 
nos casos previstos nesta ata, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A solicitação da empresa para cancelamento 
dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada ao Fundo Municipal de Saúde a aplicação das penalidades cabíveis,caso 
não sejam aceitas as razões do pedido. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Integram esta ata, o edital do Pregão 
Presencial nº 008/2017 e a Proposta da licitante vencedora, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores em vigor, e demais normas 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As questões decorrentes da utilização desta 
ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas pelo Foro da Comarca da Cidade de Santa Maria do Cambucá-PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santa Maria do Cambucá-PE, 25 de maio de 2017. 
 
  
 _____________________                                                ______________________            
Silvana Maria de Lima                                                           Edinaldo Elias da Silva 
-Secretária de Saúde-                                                                      -Contratada-                                      
 
 
Testemunhas:                                                    
___________________________________CPF:____________________________ 
 
___________________________________CPF:____________________________ 
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