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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA 

Secretaria do Planejamento 
Departamento de Compras e Licitações 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), pessoa jurídica de direito públi-

co interno, com sede na Rua Moisés Cantarelli, n° 368, inscrito no CNPJ º 

87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Paulo Ricardo Salerno, resolve nos termos da Lei 8.666/1993 e Lei 

10.520/2002, em face das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 

006/2017 REGISTRAR OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO de tiras reagentes 

de glicemia, homologado 20 de fevereiro de 2017, da licitante com menor 

preço unitário FAFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPI-

TALAR LTDA, CNPJ 93.305.910/0001-63, com sede na Rua São Nicolau, nº 

1080, bairro Santa Maria Goretti, município Porto Alegre (RS), de através de 

seu procurador Sr. Diego Rodrigues dos Santos, CPF nº 005.249.850-65. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA : OBJETO E DO VALOR  

1.1 REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições parceladas de tiras re-

agentes de glicemia para distribuição gratuita, conforme tabela abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

MINIMA 

QUANT. 

MAXIMA 

UNI-

DADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

1 

Tira reagente para determinação quantitativa de 

glicemia em amostra de sangue capilar fresco 

para uso em monitor de glicemia compatível, 

com faixa de medição de 20 a 500mg/dL, reação 

baseada em glicose desidrogenase, memória de 

350 resultados, tempo de leitura máximo de 12 

segundos, tamanho da amostra igual ou inferior 

a 2 microlitros, a empresa devera fornecer apa-

relhos glicosímetros em comodato conforme ne-

cessidade da Secretaria de Saúde (aproximada-

mente 400 aparelhos) bem como prover a manu-

tenção dos mesmos em caso de avaria e/ou tro-

ca de baterias - caixas c/ 50 unidades 

500 2500 CAIXA R$ 38,00 
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que dele poderão advir facultando-se a realização específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega 

definitiva e conferência das quantidades solicitadas pelo Município. 

2.2 Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da 

empresa licitante. 

2.3 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por 

inadimplência do contratante, desde que entregue o(s) produto(s), incidirão 

juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS 

PREÇOS 

3.1 O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores 

praticados no mercado para o(s) item(ns) objeto da presente licitação.  

3.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redu-

ção daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos ser-

viços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover 

as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

3.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador 

deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 

e sua adequação ao praticado no mercado. 

3.4 Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido, cabendo ao Município convocar os demais 

fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 
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3.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

3.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

e 

3.5.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

3.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.7 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

3.7.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

3.7.2 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; e 

3.7.3 tiver presentes razões de interesse público. 

3.8 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autorida-

de competente do órgão gerenciador. 

3.9 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 

na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovados, cabendo à Administração a aprovação do 

requerimento. 

3.10 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 

comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no 

mercado. 

3.11 Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao pratica-

do no mercado.   
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1 O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

homologação do processo licitatório. 

4.2 Caso verifique-se a não conformidade do(s) produto(s), o licitante 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 

5.1 A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais para quais for de-

clarada vencedora no prazo de até 8 (oito) dias úteis, conforme a quantidade 

solicitada na convocação e cópia do empenho emitidos pela contratante. 

5.2 Os produtos devem ser entregues na Secretaria da Saúde, Rua Moisés 

Cantarelli, nº 386, acesso pela rua Nossa Senhora do Calvário na Farmácia 

Municipal. 

5.3 Caso verifique-se a não conformidade do(s) produto(s), o licitante 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS EMPENHOS: 

6.1 O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebi-

mento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor cons-

tante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos. 

6.2 A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pas-

ta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele dele-

gada.  

6.3 Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do pro-

cesso licitatório que deu origem ao registro de preços. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

7.1 Classificação Institucional 

Classificação Institucional 
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10.303.0029.2.071.000 – FMS Assistência farmacêutica 

Categoria Econômica: 

3.3.90.32.00 – Material de distribuição gratuita 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto 

nas cláusulas primeira e segunda da presente ata. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

9.1 Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da exe-

cução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade 

no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de 

reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorren-

tes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

9.2 A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, 

objeto da presente ata, com perfeição e acuidade. 

9.3 A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pesso-

ais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, 

ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 

horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 

9.4 Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que fo-

rem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente. 

9.5 No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, 

impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou 

venham a incidir sobre o produto. 

9.6 O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (medi-

ante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Processo 

Administrativo, Pregão Presencial nº 054/2014. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou da 

ordem de fornecimento (nota de empenho), o Município poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, 

consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520 de 

17/07/2002, no Decreto Municipal nº 028, de 14 de março de 2003 e suas 

alterações.  

11.2 As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por até 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

11.3 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla de-

fesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima 

previstas.  

11.4 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre 

que aplicadas, serão devidamente registradas. 

11.5 Serão aplicadas as penalidades: 

11.5.1 quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por 

parte da empresa vencedora;  

11.5.2 quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para 

participação no certame por qualquer licitante; 

11.5.3 por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por 

parte de qualquer licitante; 
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11.5.4 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de 

Registro de Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Mu-

nicípio; 

11.5.5 sempre que verificadas pequenas irregularidades;  

11.5.6 quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) 

solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por  culpa  da empresa; 

11.5.7 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) en-

tregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);  

11.5.8 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de 

Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar 

pertinente.  

11.6 Para o caso previsto nos subitens 14.5.1 a 14.5.4 será aplicada uma 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado ou homologado. 

11.7 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras 

sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (su-

bitem 14.5.5). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais eleva-

da, a critério do Município. 

11.8 A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, in-

cidente sobre o valor total registrado, para o caso previsto no item 14.5.6, 

limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

11.9 Para os casos previstos no subitem 14.5.7 será aplicada a multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado. 

11.10 Para os casos previstos no subitem 14.5.8 será aplicada a multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado. 

11.11 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município 

rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras 

sanções previstas na lei. 

11.12 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pelo Município ou ainda, quando for o caso, da garantia prestada ao contra-

to ou cobrada judicialmente.  
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11.13 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

11.14 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal 

ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será 

aplicada nos casos de maior gravidade 

11.15 Além das situações previstas acima, os preços registrados também 

poderão ser suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa pré-

via do interessado, nos seguintes casos: 

11.15.1 Pela Administração, quando: 

a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 

mercado; 

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

11.15.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, compro-

var estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convoca-

tório que deu origem ao registro de preços. 

11.16 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registra-

do, nos casos previstos nos itens acima será feita por correspondência com 

aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram 

origem ao registro de preços. 

11.17 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, 

a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, 

considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publi-

cação. 

11.18 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado 

(prevista no subitem 10.15.2) somente o eximirá da obrigação de contratar 

com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para as-

sinatura da Ata de Registro de Preços, facultada à Administração a aplicação 

das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as 

razões do pedido.   

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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12.1 A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da 

Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem 

antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que 

possam levar ao cancelamento do registro de preços. 

12.2 A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

12.3 A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, 

terão sua eficácia condicionada à publicação dos seus extratos e começará a 

vigorar a partir das respectivas assinaturas. 

12.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida caso ocorram 

quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações em vigor. 

12.5 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Restinga 

Sêca(RS), para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação 

deste contrato. 

E por estarem as partes justas e acertadas assinam a presente 

Ata de Registro de Preços em duas vias de igual teor e forma. 

 

Restinga Sêca, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

FAFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

Contratada 

 

 

TATIELE DE ABREU ALMEIDA 

Assessora Jurídica 

OAB/RS 90.031 


