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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2020 
Processo nº 000574/2019 
Pregão NO 037/2019 
 
 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, o MUNICÍPIO SANTA LEOPOLDINA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Av Prefeito Hélio Rocha, n° 1022, Centro - SANTA 
LEOPOLDINA/ES, inscrito no CNPJ sob nº 27.165.5521/0001-55, neste ato representado por seu 
titular, SR. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 450.128.657-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 326063 SSP/ES, 
residente e domiciliado na Av. Prefeito Hélio Rocha, n.º 1330, Centro, Santa Leopoldina – ES e o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio 
Rocha, 1022 – Andar primeiro, Centro - Santa Leopoldina/ES, ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato 
representado neste ato pelo Ilma. Sra. MARCELA NAGEL STOV, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
128.615.647-50, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.070.712/ES, doravante denominado 
MUNICÍPIO, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 037/2019, com base no que 
dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 195/2014, 
RESOLVE registrar preço (s) ofertado por HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 35.997.345/0001-46, com sede Rua Alcindo Guanabara, nº. 417, 
bairro Cristóvão Colombo – Vila Velha/ES, CEP: 29.106-400, representada neste ato pelo Sr. JOÃO 
LUIZ PIOL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº. 195.519.087-91, portador da RG nº. 
162.214 SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Nelson Sampaio, nº. 113, Glória – Via Velha/ES, 
CEP: 29.122-340, mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo 
descritas.  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, conforme abaixo descrito: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QT. 
MARCA VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

3 Agua destilada galão de 5L. UN 200 ORAL BR R$ 9,64 R$ 1.930,00 

4 

Agua Oxigenada 10 Vol 1000 ml peróxido de 
hidrogênio e agua purificada. Modo de usar 
aplicar diretamente na lesão, 2 vezes ao dia, 
ou à critério médio. Retirar o excesso de 
produto após a aplicação. 

FR 50 

FARMAX – 
DIST. 

AMARAL 

R$ 4,39 R$ 219,50 

5 

Agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm -
Siliconizada, corpo de paredes finas em aço 
inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, com fixação 
perfeita ao canhão que deve ser 
confeccionado em plástico rígido, 
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, 
capaz de garantir conexão segura e sem 
vazamento, protegido por plástico rígido, 
embalagem individual com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto ate sua 
utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente 

UN 1000 

DESCARP
ACK 

R$ 0,07 R$ 70,00 
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os dados de identificação, procedência, 
numero de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade e numero de registro no Ministério da 
Saúde, prazo de validade mínimo de 12 meses 
a partir da data de entrega. 

9 

Algodão hidrófilo em manta fina -  Composto 
de fibras 100 % algodão, purificadas, isento de 
impurezas, com 22 cm de largura, pesando 
500 gramas, contendo na embalagem: registro 
da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação, período de validade/vencimento. 

UND 100 

NATHALY
A - 

EUROME
D 

R$ 9,90 R$ 990,00 

15 Ampola de agua destilada 10 ml. UND 6000 SAMITEC R$ 0,17 R$ 1.020,00 

20 

Atadura de crepe medindo 15 cm de largura 
por 180 cm de comprimento - confeccionada 
em algodão 100%, com propriedades elásticas, 
enrolada de maneira uniforme, com bordas 
bem acabadas, sem fios soltos e livres de 
impurezas ou manchas, esterilizável pelos 
métodos convencionais sem alteração de suas 
características. Embalagem individual 
resistente de modo a assegurar proteção do 
produto ate o memento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, numero de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade e numero de registro no ministério da 
saúde, o prazo de validade mínimo deve ser de 
12 meses a partir da data de entrega. 

UND 2000 

BIOTEXTIL R$ 0,62 R$ 1.240,00 

26 

Bandeja retangular em aço inox medindo 30 x 
20 x 4 cm - Altamente durável mantém suas 
características originais, preservando a beleza, 
a higiene e a durabilidade do material. 

UND 30 

FAMI R$ 51,99 R$ 1.559,70 

28 

Bolsa coletora de urina com sistema fechado 
capacidade de 2000 ml, bolsa confeccionada 
em policloreto de polivinila (PVC), tampa 
protetora do conector em polietileno, 
conector universa, tubo extenso em 
policloreto de polivinila (PVC), clampe corta 
fluxo, suporte de fixação tipo cabide, válvula 
antirrefluxo, filtro hidrófobo, válvula de 
drenagem, contendo na bolsa escala numérica 
gradual visível, contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação e esterilização, período de 
validade/vencimento. 

UND 50 

DESCARP
ACK 

R$ 2,60 R$ 130,00 

30 

Coletor de material perfurocortante 
capacidade 13 litros - Em caixa de papelão 
impermeável, formato resistente, com cinta de 
papelão rígido e resistente para o reforço 
interno, bandeja coletora de líquidos, saco 
plástico para revestimento, alça para 
transporte, embalagem com dados de 
identificação e procedência seguindo as 
normas da ABNT. 

UND 1000 

DESCARB
O - 

VIVABOX 

R$ 3,45 R$ 3.450,00 

34 
Creme barreira durável, protetor da pele 28 
gramas a unidade.  

UND 100 
DERMAM

ON 
R$ 18,00 R$ 1.800,00 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj5wuvw__PaAhWG4MgKHaSYDrUYABAJGgJxdQ&sig=AOD64_3gQCgutAyNvhT58uzEkSVbSvOg5Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj6jOXw__PaAhUCjZAKHYf9AA8QwzwIKA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj5wuvw__PaAhWG4MgKHaSYDrUYABAJGgJxdQ&sig=AOD64_3gQCgutAyNvhT58uzEkSVbSvOg5Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj6jOXw__PaAhUCjZAKHYf9AA8QwzwIKA&adurl=
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43 

Espátula ginecológica de Ayre em madeira lisa  
resistente - Com uma extremidade 
arredondada e outra bifurcada e arredondada, 
medindo 18 cm de comprimento, 8 mm de 
largura e 2 mm de altura, contento na 
embalagem 100 unidades, contendo na 
embalagem: registro da ANVISA, numeração 
lote, data da fabricação e esterilização, 
período de validade/vencimento. 

PCT 15 

THEOTO R$ 6,99 R$ 104,85 

54 
Filtro Solar 60 FPS Hipoalérgico UVA/UVB, 100 
ML 

UND 500 

ALG SUN 
– TOQUE 

DAS 
FEITIÇEIR

AS 

R$ 10,90 R$ 5.450,00 

59 

Fita métrica confeccionada em fibra de vidro -
Comprimento da: 1,5 m largura da fita 
métrica: 16,0 mm graduação da fita métrica: 1 
mm, dimensões (c x l x a): 16 x 11 x 16 
centímetros, peso: 0.02 kg, garantia: 3 meses 
voltagem: 220v indicada para medições em 
geral. 16 x 11 x 16 centímetros 0.02 kg. 

UND 50 

VONDER R$ 7,98 R$ 399,00 

61 

Fralda GERIÁTRICA, tamanho GRANDE - 
Prática, anatômica e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero superabsorvente, com 
barreiras lateral antivazamento, elásticos, 
filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em no 
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os 
dados do fabricante, lote e validade. 

UND 
2300

0 

PLENA R$ 1,00 R$ 23.000,00 

62 

Fralda GERIÁTRICA, tamanho MÉDIO - Prática, 
anatômica e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero superabsorvente, com 
barreiras lateral antivazamento, elásticos, 
filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em no 
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os 
dados do fabricante, lote e validade. 

UND 
1200

0 

PLENA R$ 0,99 R$ 11.880,00 

63 

Fralda GERIÁTRICA, tamanho PEQUENO- 
Prática, anatômica e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero superabsorvente, com 
barreiras lateral antivazamento, elásticos, 
filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em no 
mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os 
dados do fabricante, lote e validade. 

UN 2000 

PLENA R$ 0,92 R$ 1.840,00 

66 

Gel para ECG 100 ml condutor, inodoro - PH 
neutro, isento de gordura e NaCl (sal), 
contendo na embalagem: registro da ANVISA, 
número de lote, data de fabricação e 
validade/vencimento. 

UND 10 

ADLIN R$ 2,26 R$ 22,60 

67 

Hastes flexíveis inquebráveis -  
Proporcionando segurança e conforto. Com 
pontas de algodão que não soltam fiapos 
embalagem 300 unidades. 

PCT 100 

DAMEX R$ 8,45 R$ 845,00 
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75 

Luva cirúrgica estéril n° 8,0, confeccionada em 
látex, formato anatômico, permite 
sensibilidade tátil - Contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação e esterilização, período de 
validade/vencimento. Cada caixa com 50 
pares. 

CX 20 

LATEX BR R$ 48,00 R$ 960,00 

76 

Luva cirúrgica estéril n° 8,5, confeccionada em 
látex, formato anatômico, permite 
sensibilidade tátil -  Contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação e esterilização, período de 
validade/vencimento. Cada caixa com 50 
pares. 

CX 20 

LATEX BR R$ 47,90 R$ 958,00 

77 

Luva cirúrgica estéril nº 7,5 confeccionada em 
látex, formato anatômico, permite 
sensibilidade tátil-  Contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação e esterilização, período de 
validade/vencimento. Cada caixa com 50 
pares. 

CX 20 

LATEX BR R$ 47,90 R$ 958,00 

80 

Luva P para procedimento não estéril 
confeccionada em látex -  Ambidestra, 
sensibilidade tátil, elasticidade, resistente a 
tração, antiderrapante, caixa com 100 
unidades, contendo na embalagem: registro 
da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação, período de validade/vencimento. 

CX 300 

MEDIX R$ 15,48 R$ 4.644,00 

86 

Otoscópio com conjunto de espéculos - 
Cabeçote de transmissão da luz por fibra 
óptica, iluminação através de lâmpada de 
xenon, c/ visor c/ lente giratória, aumento de 
3x e cabeça resistente, c/ lâmpada de xenon, 
c/ regulador de intensidade da luz, 
alimentação por pilha ou bateria recarregável, 
c/ cabo de metal recartilhado, c/ conexão p/ 
pera de insuflação, acompanha 5 espéculos 
reutilizáveis de diferentes calibres: 2,5 mm; 
3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm e 10 mm; 
acondicionado em estojo rígido p/ transporte 
e acessórios, garantia mínima de 12 meses, 
manual de operacional e assistência técnica. 

UND 6 

KIKATOS R$ 372,95 R$ 2.237,70 

88 

Papel grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para 
garantir a resistência mecânica- Barreira 
microbiológica e o controle da porosidade 
para manutenção da esterilidade em rolo com 
100 mm x 100 m, fabricadas com matéria 
prima de primeira linha, composto de Papel 
Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para 
garantir a barreira bacteriológica necessária 
para obtenção da esterilidade do produto. As 
bobinas são composto de papel grau cirúrgico 
e filme laminado poliester/polipropileno, 
possibilitando abertura asséptica impressas 
com tintas indicativas para os processos de 
esterilização nas seguintes combinações: 

UND 100 

ZERMAT - 
PACKGC 

R$ 40,00 R$ 4.000,00 
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vapor saturado e óxido de etileno e vapor 
saturado e formaldeído. Isento de furos, sem 
corantes, repelente a líquidos, resistente a 
rasgos e inodoro, numero de lote de 
fabricação, apresentar cores diferenciadas nos 
indicadores antes e após a esterilização. 

89 
Pinça cheron de 24 cm - Instrumento cirúrgico 
articulado não cortante produzida em aço 
inoxidável. 

UND 20 
ABC R$ 43,20 R$ 864,00 

90 

Pinça Kelly curva 16 cm instrumento cirúrgico 
articulado não cortante - Utilizada para 
hemostasia. Hastes arredondadas e muito 
macias facilitando na hora do travamento e 
destravamento da pinça. 

UND 10 

ABC R$ 28,95 R$ 289,50 

91 
Pinça Kelly reta 14 cm instrumento cirúrgico 
articulado não cortante - Utilizada para 
hemostasia. Produzido em aço inoxidável. 

UND 10 
ABC R$ 24,95 R$ 249,50 

92 
Régua antropométrica de tamanho único 1 
metro confeccionada em madeira, graduada 
em milímetros. 

UND 10 
WELMY R$ 299,80 R$ 2,998,00 

93 
Repelente de insetos 10h proteção 
hipoalérgico, 100  ml 

UND 500 
NUTRIEX R$ 10,89 R$ 5.445,00 

95 

Seringa descartável 10 ml com graduação 
indelével e milímetrada e numerada cada ml -
Confeccionada em polipropileno, 
transparente, siliconizada, cilindro com anel de 
retenção que evita perda do medicamento, 
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de 
borracha látex preto, lubrificado em formato 
de ponta para minimizar o espaço morto 
garantindo doses corretas, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação, período de validade/vencimento. 

UND 500 

SR. 
SALDANH

A 
RODRIGU

ES 

R$ 0,30 R$ 150,00 

96 

Seringa descartável 20 ml com graduação 
indelével e milímetrada e numerada cada ml - 
Confeccionada em polipropileno, 
transparente, siliconizada, cilindro com anel de 
retenção que evita perda do medicamento, 
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de 
borracha látex preto, lubrificado em formato 
de ponta para minimizar o espaço morto 
garantindo doses corretas, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação, período de validade/vencimento. 

UND 300 

SR. 
SALDANH

A 
RODRIGU

ES  

R$ 0,41 R$ 123,00 

97 

Seringa descartável 3 ml com graduação 
indelével e milimetrado e numerada cada ml - 
Confeccionada em polipropileno, 
transparente, siliconizada, cilindro com anel de 
retenção que evita perda do medicamento, 
bico luer slip, embolo apresenta ponteira de 
borracha látex preto, lubrificado em formato 
de ponta para minimizar o espaço morto 
garantindo doses corretas, embalagem 

UND 3800 

SR. 
SALDANH

A 
RODRIGU

ES  

R$ 0,14 R$ 532,00 
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individual em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, contendo na embalagem: 
registro da ANVISA, numeração lote, data da 
fabricação, período de validade/vencimento 

100 

Seringa descartável de 5 ml -  Com graduação 
indelével e milimetrada e numerada cada ml, 
confeccionada em polipropileno, transparente, 
siliconizada, cilindro com anel de retenção que 
evita perda do medicamento, bico luer slip, 
embolo apresenta ponteira de borracha látex 
preto, lubrificado em formato de ponta para 
minimizar o espaço morto garantindo doses 
corretas, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, contendo na 
embalagem: registro da ANVISA, numeração 
lote, data da fabricação, período de 
validade/vencimento 

UND 300 

SR. 
SALDANH

A 
RODRIGU

ES 

R$ 0,18 R$ 54,00 

101 

Seringa descartável; sem dispositivo de 
segurança; com agulha fixa; para insulina; 
capacidade: 1 ml/100ui; graduação/escala: 
escala graduada nítida de 2 em 2 unidade 
insulínica; agulha: 6 mm; acabamento: 
acabamento perfeito que permita movimento 
livre e suave. Do embolo em todo o percurso 
com ajuste preciso; sem volume residual; 
propriedades físicas: atóxica; apirogênica; 
embalagem: acondicionado em material que 
promova barreira microbiana e abertura 
asséptica; rotulagem: devera conter 
identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/serie, 
condições de armazenamento e demais 
instruções conforme resolução RDC nº 185, de 
22/10/2001, ANVISA e suas alterações 
posteriores; legislação: de acordo com 
legislação atual vigente unidade de 
fornecimento. 

UND 
100.
000 

SR. 
SALDANH

A 
RODRIGU
ES (C/ AG 
13 X 4,5) 

R$ 0,16 R$ 16.000,00 

102 

Solução alcoólica de digliconato de clorexidina 
0,5% - Indicada como antisséptico tópico para 
desinfecção e lavagens das mãos 1000 ml. Uso 
externo. 

FR 50 

FARMAX – 
DIST. 

AMARAL  

R$ 9,15 R$ 457,50 

104 

Solução degermante 2% clorexidina 1000 ml- 
Antisséptico usado na limpeza de pele após 
procedimentos cirúrgicos. Sua ação 
antisséptica elimina quaisquer microrganismos 
que possam surgir na superfície da pele. 

FR 50 

FARMAX – 
DIST. 

AMARAL 

R$ 17,05 R$ 852,50  

120 

Tesoura mayo reta 17 cm instrumento 
cirúrgico articulado cortante - Produzido em 
aço inoxidável. Instrumental padrão de 
qualidade e acabamento impecável. 

UND 10 

ABC R$ 36,00 R$ 360,00 

126 
Vaselina líquida 1000 ml com efeito emoliente 
e melhora a elasticidade. 

FR 3 
FARMAX – 

DIST. 
AMARAL  

R$ 24,90 R$ 74,70 

VALOR GLOBAL R$ 98.158,05 
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1.2. A existência de preços registrados não obrigará a 
Administração a dele se utilizar, facultada a realização de licitação específica ou a contratação 
direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui 
está registrado o Municio expedirá através da Secretaria Municipal de Saúde a correspondente 
Autorização de Fornecimento, documento mediante o qual, exclusivamente, deverá o 
COMPROMITENTE promover a entrega do objeto, sem prejuízo de outros que por força legal 
devam acompanhá-lo.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

2.1. Os preços a serem pagos constam da cláusula primeira deste 
instrumento e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos 
sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 
3.1. 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. 

3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado 
tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá: 

a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e 
sua adequação ao praticado pelo mercado; 

b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face 
da impossibilidade de êxito na adequação do preço; 

 
3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados o MUNICÍPIO, através do Fundo Municipal de Saúde poderá, a requerimento do 
COMPROMITENTE, promover a revisão do preço registrado.  

 
3.2.1 O requerimento de reequilíbrio da equação econômico-

financeira deverá demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de memória de 
cálculo e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente 
comprovada.   

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem 
aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua 
aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes 
exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua 
vigência não ultrapassa o prazo de 12 (doze) meses de sua assinatura. 

 
3.2.3. Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço 

registrado não lhe é vantajoso poderá revogar a ata, sem aplicação de sanção administrativa. 
 
3.2.4. Não será concedida a revisão quando: 
a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
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b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver 
ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a 
majoração dos encargos atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração 
de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

4.1. O Registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes 
hipóteses: 

4.1.1. Unilateralmente pela Administração, quando:  
a) O compromitente não cumprir as exigências do instrumento 

convocatório que deu origem ao registro de preços; 
b) O compromitente não formalizar contrato decorrente do 

Registro de Preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a 
aceitação da justificativa pela Administração; 

c) O compromitente der causa à rescisão administrativa do 
contrato decorrente do Registro de Preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos 
serviços ou fornecimento decorrente do Registro de Preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados pelo mercado; 

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 
 
4.1.2. Pelo compromitente quando, mediante solicitação formal, 

comprovar estar impossibilitado definitivamente de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas no 
Decreto nº 195/2014. 

4.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos 
casos previstos no subitem 4.1.1 será feita mediante correspondência ao compromitente.  

 
4.2.1. No caso de não localização do compromitente, a 

comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial ou jornal de grande circulação. 
 
4.3. A solicitação do compromitente para cancelamento do preço 

registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do 
prazo de validade do registro de preços, facultada a Administração a aplicações das penalidades 
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido, sendo sempre assegurado ao solicitante 
o Principio do Contraditório e da Ampla Defesa. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
5.1 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes 

casos: 
a) pelo Órgão Gerenciador quando por ele julgado que o 

compromitente esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo 
licitatório que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas 
as contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 
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b) pelo compromitente, mediante solicitação por escrito, quando 
comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo 
licitatório que deu origem ao registro de preços. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 

6.1 – O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s) mensalmente, de 
acordo com a periodicidade do fornecimento e mediante a apresentação ao Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal do documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras, e ter ocorrido 
o recebimento das mercadorias na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da nota Fiscal, com o fornecimento 
do objeto discriminado e após a liquidação da despesa pela Secretaria Requisitante. 
 

6.2 – A empresa vencedora deverá emitir a Nota fiscal com a 
descrição completa dos itens executados, devendo ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA LEOPOLDINA, CNPJ 13.959.501/0001-41, com endereço a Av. Prefeito Hélio 
Rocha, 1022 – Andar primeiro, Centro – Santa Leopoldina/ES, CEP-29640-000, de acordo com os 
quantitativos de objetos requisitados. 
 

6.3 - O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo 
constante da Proposta.  

6.4 – O pagamento somente será efetuado após o recebimento 
definitivo do objeto conforme requisição expedido pelo Setor Responsável mediante solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde, o qual deverá estar em conformidade com as exigências do 
ANEXO 01, sendo recusados produtos alterados, adulterados, avariados, corrompidos, fraudados 
ou em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.  

 
6.7 – O pagamento somente será efetuado após a entrega de 

todos os produtos que deverão estar em conformidade com as exigências do ANEXO 01 deste 
Edital. 

6.8 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) 
fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido 
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 

6.9 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA e o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE poderão deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 
6.10 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou 

cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de 
duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 

 
6.11 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter 

as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
6.12 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o 

cumprimento das condições estabelecidas neste Edital. 
 
6.13 – Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplemento contratual. 



 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 – Centro – CEP 29640-000 – Santa Leopoldina – ES 
TEL: (27) 3266-1181 – CNPJ 27.165.521/0001-55 

 

10 

 
6.14 – A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão-

de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem 
trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, 
despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos serviços objeto 
deste Edital. 

6.15 – Fica a empresa vencedora, quando assim couber, ciente da 
obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, conforme modelo anexo 
do Edital (ANEXO 5), obedecendo ao disposto na Instrução Normativa SRF nº 480, de 12.03.03. A 
Declaração deverá ser emitida em duas vias, assinadas pelo Representante Legal da Empresa, e 
deverá uma via ser apresentada juntamente com a Proposta de Preços e outra via no ato da 
entrega do material, juntamente com a Nota Fiscal, esclarecendo esta Prefeitura que a não 
apresentação do documento em questão ocasionará o desconto no pagamento devido às 
empresas do valor referente ao encargo previsto na Lei nº 9.430, de 27.12.96. O termo de Opção 
pelo Simples será consultado pela Secretaria de Finanças no ato da liberação do Pagamento da 
Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

7.1. A presente ATA não poderá sofrer os acréscimos 
estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 

8.1. A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, não 
prorrogáveis, contados a partir do 1 º (primeiro) dia útil após a assinatura. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Nos termos do prescreve os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 195/2014, os fornecedores que descumprirem total 
ou parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal e aos licitantes 
que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação serão aplicadas advertências, multas, 
suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem 
prejuízo de outras providências de caráter administrativo e judicial visando reparação de 
eventuais danos. 

9.2.  As condutas e correspondentes sanções a que estão passíveis 
as licitantes e/ou contratados são as seguintes:  

a) Descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas 
contratuais e outras obrigações assumidas: Advertência; 

b) Deixar de entregar alguma documentação exigida para o 
certame: Multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado para o fornecimento; 

c) Deixar de entregar toda a documentação exigida para o 
certame: Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para o fornecimento, e Impedimento 
do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal por 3 (três) meses; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto ou não manter 
proposta: Multa de 15% (quinze por cento) do valor estimado para o fornecimento; 

e) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a 
Autorização de Fornecimento; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na 
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execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: Multa de 20% 
(vinte por cento) do valor estimado para o fornecimento; 

f) Por atraso injustificado na entrega do objeto: Multa moratória 
de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, limitada a 10% (dez por 
cento); 

g) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto: 
Impedimento do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal por 6 
(seis meses) 

h) Quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta não a mantiver, não retirar a Autorização de Fornecimento, apresentar declaração e /ou 
documentação falsa: Impedimento do fornecedor de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 05 (cinco) anos. 

i) Falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, cometer fraude fiscal, praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação e demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos privados: Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos 
resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas.  

9.3.  Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao 
fornecedor o direito à ampla defesa. 

 
9.3.1 Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será 

notificado para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. 

9.3.2. No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, o prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento da notificação. 

 
9.3.3. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento 

da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo fornecedor, implicando na imediata 
aplicação da sanção prevista em Lei e no edital. 

 
9.3.4. No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar 

documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
 
9.3.5. Ao fornecedor incumbirá provar os fatos e situações 

alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, averiguar as situações indispensáveis à 
elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu convencimento. 

 
9.4.  A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas 

não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a cargo de a Administração decidir sobre a 
oportunidade e conveniência de rescindir. 

 
9.5.  Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia 

prestada, o valor será descontado desta. 
 
9.5.1.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, 
devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumido Amplo (IPCA) ou 
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equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será descontada 
dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
9.5.2.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou 
execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do 
primeiro dia útil seguinte. 

9.5.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais sanções restritivas de direitos. 

 
9.6. Havendo atraso injustificado na entrega do material, a 

autorização de fornecimento, será cancelada, exceto se houver justificado interesse público em 
manter a avença, hipótese em que será aplicada multa de acordo com a modalidade. 

9.7. Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação 
documentação ou declaração falsa, falha ou fraude na execução do objeto, inidoneidade de 
comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério Público 
para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição. 

 
9.8. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, o 

fornecedor ficará, ainda, sujeito à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados 
à Administração Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
10.1. A execução desta ATA será acompanhada e fiscalizada pelo 

órgão gerenciador do Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal 195/2014. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de 

Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
11.2. As aquisições ou contratações oriundas das atas de registro 

de preços aderidas não poderão exceder por órgão ou entidade, a 100 % (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

 
11.3. Obriga-se o Compromitente a manter-se durante toda a 

vigência desta ATA em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, como também 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTA LEOPOLDINA, Vara 

dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma juntamente com 02 (duas) testemunhas, igualmente 
signatárias. 
 
 
 

SANTA LEOPOLDINA-ES,    18 de fevereiro de 2020 
 
 
 
 
 
 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

MARCELA NAGEL STOV 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 

JOÃO LUIZ PIOL 
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

_____________________  ______________________ 
Nome     Nome 

CPF     CPF 


