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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020 

 

 

PROCESSO Nº 056/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 

                                              

De um lado a Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, Maranguape I, 

Paulista/PE, representada pela Secretária, Srª Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, portadora da 

Cédula de Identidade n° 7.032.504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.682.224-33, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa: C DE A FERREIRA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.330.526/0001-99, com sede na Rua Sargento Silvino Macêdo, nº 03, São José, na cidade de 

Garanhuns/PE, telefone (81) 3533-1029 e e-mail: cdaferreira_distribuidora@outolook.com, neste ato representada pelo Sr. 

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, portador da Cédula de Identidade nº 7679226 – SDS/PE e inscrito (a) no CPF/MF 

nº 071.955.624-41, residente e domiciliado a Rua José Austragèsimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, na cidade de 

Garanhuns/PE, doravante denominada CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA) PARA ATENDER 

ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, consubstanciado nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 

040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, 

celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam 

e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 

realizada sob a modalidade de Pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante Sistema de Registro de 

Preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 079/2020 do dia 21/01/2020. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA 

PINTURA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. 

 

mailto:cdaferreira_distribuidora@outolook.com


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 2 de 13 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, 

HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial da EMPRESA VENCERDORA são os seguintes: 

 

COTA PRINCIPAL(75%) – LOTES EM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID MARCA QUANT 
  VLR UNIT 

(R$)   
  VLR TOTAL 

(R$)   

1 
Talhadeira para marteletas/martelos, tipo SDS 
plus 250mm, Max 280mm a 400mm. 

UNID 
VONDER 

/ SDS 
PLUS 

15  R$      8,18  
 R$              

122,70  

2 
Trena longa, com caixa plástica fechada, fita em 
fibra de vidro, 05m de extensão. 

UNID 
VONDER 

/ 5M 
8  R$    15,05  

 R$              
120,40  

3 
Trena longa, com caixa plástica fechada, fita em 
fibra de vidro, 30m de extensão. 

UNID 
VONDER 

/ 30M 
8  R$    51,74  

 R$              
413,92  

4 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 8mm. 

UNID 
MADELA
R  8MM 

75  R$    41,62  
 R$           

3.121,50  

5 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 10mm. 

UNID 
MADELA

R / 
10MM 

75  R$    49,39  
 R$           

3.704,25  

6 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 12mm. 

UNID 
MADELA

R / 
12MM 

75  R$    53,67  
 R$           

4.025,25  

7 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 15mm. 

UNID 
MADELA

R / 
15MM 

75  R$    87,81  
 R$           

6.585,75  

8 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 18mm. 

UNID 
MADELA

R / 
18MM 

75  R$    99,82  
 R$           

7.486,50  

9 
Chapa em compensado, em madeira, dimensões: 
2,20x1,60m de 20mm. 

UNID 
MADELA

R / 
20MM 

75  R$  127,46  
 R$           

9.559,50  

10 
Cola branca para uso em madeira, embalagem 
com 05 litros. 

UNID 
CASCOLA 
/ 5 LITRO 

38  R$    61,20  
 R$           

2.325,60  
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11 
Cola fórmica para marcenaria (cola contato) – 
Embalagem com 3,6 litros. 

UNID 
CASCOLA 

/ 3,6 
LITRO 

38  R$    57,81  
 R$           

2.196,78  

12 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,70cm. 

UNID 

MADELA
R / 

GRADE 
70  CM 

750  R$    95,96  
 R$         

71.970,00  

13 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,80cm. 

UNID 

MADELA
R / 

GRADE  
80 CM 

750  R$  120,38  
 R$         

90.285,00  

14 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,90cm. 

UNID 

MADELA
R / 

GRADE 
90 CM 

750  R$  127,51  
 R$         

95.632,50  

15 Lixa grão 080, para madeira. UNID 
NORTON 

/ 80 
MADEIRA 

3750  R$      0,39  
 R$           

1.462,50  

16 Lixa grão 100, para madeira. UNID 
NORTON/ 

100 
MADEIRA 

3750  R$      0,40  
 R$           

1.500,00  

17 Lixa grão 120, para madeira. UNID 
NORTON 

/ 120 
MADEIRA 

3750  R$      0,40  
 R$           

1.500,00  

18 Lixa grão 150, para madeira. UNID 
NORTON 

/ 150 
MADEIRA 

3750  R$      0,63  
 R$           

2.362,50  

19 Lixa grão 050, para ferro. UNID 
NORTON 

/ 50 
FERRO 

3750  R$      1,59  
 R$           

5.962,50  

20 Lixa grão 080, para ferro. UNID 
NORTON 

/ 80 
FERRO 

3750  R$      1,36  
 R$           

5.100,00  

21 Lixa grão 100, para ferro. UNID 
NORTON 

/ 100 
FERRO 

3750  R$      0,64  
 R$           

2.400,00  

22 Lixa grão 120, para ferro. UNID 
NORTON 

/ 120 
FERRO 

3750  R$      1,34  
 R$           

5.025,00  

23 Lixa grão 100, para massa. UNID 
NORTON 

/ 100 
MASSA 

3750  R$      0,29  
 R$           

1.087,50  

24 Lixa grão 120, para massa. UNID 
NORTON 

/ 120 
MASSA 

3750  R$      0,31  
 R$           

1.162,50  

25 Lixa grão 200, para massa. UNID 
NORTON 

/ 200 
MASSA 

3750  R$      0,32  
 R$           

1.200,00  

26 Caibro de madeira mista de 4.5cm METRO 
MADELA

R / 4,5CM 
3750  R$    20,12  

 R$         
75.450,00  

27 Ripa de madeira mista METRO 
MADELA
R / RIPA 
MISTA 

3750  R$      1,28  
 R$           

4.800,00  



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 4 de 13 

 

28 Linha de madeira mista 3/8 METRO 
MADELA
R / 3/8 

2250  R$    20,63  
 R$         

46.417,50  

LOTE 08 (COTA PRINCIPAL 75%) - VALOR TOTAL DO LOTE 
R$   

452.979,65 

 

COTA RESERVADA (25%) – LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP, MEI e COOP 

 

LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID MARCA QUANT 
  VLR UNIT 

(R$)   
  VLR TOTAL 

(R$)   

1 
Talhadeira para marteletas/martelos, tipo SDS 
plus 250mm, Max 280mm a 400mm. 

UNID 
VONDER / 
SDS PLUS 

5  R$      8,18  
 R$              

40,90  

2 
Trena longa, com caixa plástica fechada, fita em 
fibra de vidro, 05m de extensão. 

UNID 
VONDER / 

5M 
2  R$    15,05  

 R$              
30,10  

3 
Trena longa, com caixa plástica fechada, fita em 
fibra de vidro, 30m de extensão. 

UNID 
VONDER / 

30M 
2  R$    51,74  

 R$            
103,48  

4 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 8mm. 

UNID 
MADELAR  

8MM 
25  R$    41,62  

 R$         
1.040,50  

5 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 10mm. 

UNID 
MADELAR / 

10MM 
25  R$    49,39  

 R$         
1.234,75  

6 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 12mm. 

UNID 
MADELAR / 

12MM 
25  R$    53,67  

 R$         
1.341,75  

7 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 15mm. 

UNID 
MADELAR / 

15MM 
25  R$    87,81  

 R$         
2.195,25  

8 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 18mm. 

UNID 
MADELAR / 

18MM 
25  R$    99,82  

 R$         
2.495,50  

9 
Chapa em compensado, em madeira, 
dimensões: 2,20x1,60m de 20mm. 

UNID 
MADELAR / 

20MM 
25  R$  127,46  

 R$         
3.186,50  

10 
Cola branca para uso em madeira, embalagem 
com 05 litros. 

UNID 
CASCOLA / 

5 LITRO 
12  R$    61,20  

 R$            
734,40  

11 
Cola fórmica para marcenaria (cola contato) – 
Embalagem com 3,6 litros. 

UNID 
CASCOLA / 
3,6 LITRO 

12  R$    57,81  
 R$            

693,72  

12 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,70cm. 

UNID 
MADELAR / 
GRADE 70  

CM 
250  R$    95,96  

 R$      
23.990,00  

13 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,80cm. 

UNID 
MADELAR / 
GRADE  80 

CM 
250  R$  120,38  

 R$      
30.095,00  

14 
Grade em madeira de lei, com alisar de 
2,10x0,90cm. 

UNID 
MADELAR / 
GRADE 90 

CM 
250  R$  127,51  

 R$      
31.877,50  

15 Lixa grão 080, para madeira. UNID 
NORTON / 

80 
MADEIRA 

1250  R$      0,39  
 R$            

487,50  
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16 Lixa grão 100, para madeira. UNID 
NORTON/ 

100 
MADEIRA 

1250  R$      0,40  
 R$            

500,00  

17 Lixa grão 120, para madeira. UNID 
NORTON / 

120 
MADEIRA 

1250  R$      0,40  
 R$            

500,00  

18 Lixa grão 150, para madeira. UNID 
NORTON / 

150 
MADEIRA 

1250  R$      0,63  
 R$            

787,50  

19 Lixa grão 050, para ferro. UNID 
NORTON / 
50 FERRO 

1250  R$      1,59  
 R$         

1.987,50  

20 Lixa grão 080, para ferro. UNID 
NORTON / 
80 FERRO 

1250  R$      1,36  
 R$         

1.700,00  

21 Lixa grão 100, para ferro. UNID 
NORTON / 
100 FERRO 

1250  R$      0,64  
 R$            

800,00  

22 Lixa grão 120, para ferro. UNID 
NORTON / 
120 FERRO 

1250  R$      1,34  
 R$         

1.675,00  

23 Lixa grão 100, para massa. UNID 
NORTON / 
100 MASSA 

1250  R$      0,29  
 R$            

362,50  

24 Lixa grão 120, para massa. UNID 
NORTON / 
120 MASSA 

1250  R$      0,31  
 R$            

387,50  

25 Lixa grão 200, para massa. UNID 
NORTON / 
200 MASSA 

1250  R$      0,32  
 R$            

400,00  

26 Caibro de madeira mista de 4.5cm METRO 
MADELAR / 

4,5CM 
1250  R$    20,12  

 R$      
25.150,00  

27 Ripa de madeira mista METRO 
MADELAR / 

RIPA 
MISTA 

1250  R$      1,28  
 R$         

1.600,00  

28 Linha de madeira mista 3/8 METRO 
MADELAR / 

3/8 
750  R$    20,63  

 R$      
15.472,50  

LOTE 08 (COTA RESERVADA 25%) - VALOR TOTAL DO LOTE 
R$   

150.869,35 

 

3.2. O valor total da presente Ata é de R$ 603.849,00 (Seiscentos e três mil oitocentos e quarenta e nove reais). 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra 
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licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1 A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

5.2 À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

5.3 A supervisão dos trabalhos por parte da SMS/Paulista, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

6.1 Os materiais deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da comunicação via e-mail, na 

sede da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I, Paulista – PE no 

horário de 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico, pelo número (81)  99602-4837. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do 

material especificado no Empenho de Compras e/ou Contrato de fornecimento, conforme o caso, devidamente atestada no 

seu recebimento. 

 

7.2 A CONTRATADA reserva-se no direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com as 

condições e especificações constantes nesta Ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1 Entregar os materiais no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
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8.1.2 Arcar com os ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, regulamentares e 

contratuais; 

8.1.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata, inclusive despesas como frete, seguro e outras inerentes ao 

deslocamento dos equipamentos até o local onde serão entregues os equipamentos; 

8.1.4 Responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos objeto do certame, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

8.1.5 Declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos cotados, cujo prazo é de 12 (doze) meses, contado a partir da 

data do recebimento definitivo; 

8.1.6 Entregar os equipamentos com Certificado de Garantia e Manual completo, de operação e manutenção (em 

português), bem como, quando houver, ferramentas especiais fabricadas e projetadas pelo fornecedor, necessárias para 

serviços rotineiros, em qualquer componente instalado nos equipamentos; 

8.1.7 Fornecer equipamentos novos, sem uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante; 

8.1.8 Observar os termos do Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos 

produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; 

8.1.9 Informar imediatamente à administração as alterações de dados do fornecedor, como, por exemplo, endereços, 

telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação da administração com o fornecedor; 

8.1.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando da entrega dos equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

8.1.11 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento que apresentar vícios, 

defeitos ou incorreções; 

8.1.12 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

8.1.13 A CONTRATADA deverá ter armazém próprio. 

. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

9.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

9.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

9.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nas cláusulas contratuais; 

9.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

9.1.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

9.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas nesta Ata; 
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9.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

9.1.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

9.1.9 O recebimento do objeto desta Ata será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA. 

 

10.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 

 

11.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar 

o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

11.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 

11.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços, realizar 

pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços 

para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 
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11.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro 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 a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À SECRETARIA DE SAÚDE, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, é reservado o direito de, sem que de qualquer 

forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da Ata de Registro de Preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa Detentora da Ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em Ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da Ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório 

da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante comunicação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-

se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de 

Preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões 

do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta Ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 
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15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.  

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1 Licitar e contratar com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de com a 

Administração Municipal. 

 

16.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
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d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

16.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

16.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

16.5 Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

16.6 Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

16.7 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

16.8 - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

Srª Fabiana Damo Bernart                                                                                                             Sr. Silvandro Diego de A. Ferreira                                                                           

Secretária de Saúde                                        Representante Legal – Contratada 

 


