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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº  002/2022 - FMS

Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº  002/2022 - 
FMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO.

 
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, O Município de 

Pindorama - TO, que através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede e foro na cidade de Pindorama - TO, Estado 
do Tocantins, Praça Major Junior Nunes, s/nº, CEP 77.380-000 - Bairro Centro, 
Pindorama - TO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.490.763/0001-84, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo, Gestor Sr. Jairo 
Carvalho das Neves, brasileiro, Casado, portador do CPF nº  042.224.621-28, 
RG 978.173 SSP/TO, residente e domiciliado na cidade de Pindorama – TO.

DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
MEDIO-HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ Nº 31.401.798/0001-07, com sede na Rua Ere, nº 34, Andar 2, Bairro 
Prado, Belo Horizonte, Cep: 30.411-052, Fone: (31) 2522 - 8212, e-mail: licita@
dentalbhbrasil.com.br, neste ato representada por seu representante legal a Sra. 
Shirlei Valeria Rodrigues Assis, brasileira, casada, empresária, portador do 
CPF nº 064.721.546-27 e Registro Geral nº 8.847.586 SSP/MG, residente e 
domiciliado na cidade de Belo Horizonte – MG.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com 

integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, 
de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos:

   FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, visando atender as necessidades do órgão 
gerenciador, do Município de Pindorama - TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS, e no Edital 
do  Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS  - SRP e seus respectivos Anexos, 
conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva 
proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  Pregão 
Eletrônico Nº 002/2022 realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, 
conforme as cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação 
do Pregão Eletrônico nº 002/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 
do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação 
de 27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual 
passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 
Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDORAMA/TO, em conformidade com as especificações contidas no 
Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e seus Anexos.

1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou 
parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA 
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 
representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública 
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.  

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 
até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela Administração. 

2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de 
Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o 
item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades 
cabíveis.

2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da 
publicação de seu extrato. 

2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada no site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), 
conforme Art. 14 da 7.892/2013.
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2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 

de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for 
constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à 
Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS 
CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO.

3.1 PRAZO PARA ENTREGA

3.1.1 Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do 
Município de Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail.

3.1.2 Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) 
após o recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento).

3.2 LOCAL DE ENTREGA

3.2.1 A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela 
solicitante na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis.

3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de produto e de 
pessoal, alimentação, hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada necessária.

3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser 
adquiridos na forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e 
entregues quando solicitados, em horário comercial, na sede do município de 
Pindorama - TO ou em locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, 
considerando o recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) 
- após o recebimento da Nota de Empenho.

3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à 
devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos 
preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da 
entrega e posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, 
o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a 
qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 

3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados 
correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo 
adicional solicitado posteriormente. 

3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao 
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 
a critério do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do 
certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório 
em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 
do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica 
expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão 
atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA; 

3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português 
e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 
de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009.

3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não 
receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no 
art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será 
emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens 
solicitado pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições 
de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta 
Órgãos gerenciador.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS 
LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e 
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o 
órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” referente ao montante solicitado.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza.

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 
DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais. 

4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do 
Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO 
REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos 
e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará 
a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os preços registrados nesta ata.

5.4 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.

5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
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registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
departamento de compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por 
intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.

5.6 Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação.

5.7 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.

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos 
participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Pindorama - TO, conforme o Processo Licitatório nº 178/2022.

Programa: 10.122.1439.2.058   Elemento: 3.3.90.39 Fonte 401

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, 
são obrigações:

7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

7.1.1 Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

7.1.2 Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos;

7.1.3 Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 
execução do contrato;

7.1.4 Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados 
no contrato;

7.1.5 Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros 
julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

7.1.6 Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora 
do estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância 
poderá acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a 
reincidência poderá incidir na rescisão contratual.

7.1.7 Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade 
ocorrida em qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas 
que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos.

7.1.8 Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a 
empresa fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme 
a legislação;

7.1.9 Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos 
de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido.

7.1.10 Não permitir a participação de funcionários não qualificados 
no exercício da profissão para executar os serviços contratados;

7.1.11 Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos 
ocasionados por seus empregados ou produtos decorrentes do cumprimento 
deste Contrato;

7.1.12 Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de 
quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato 
ou impedimento deste;

7.1.13 Não transferir a outrem o objeto do Contrato;

7.1.14 Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados 
pela Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam 
a atender prontamente.

7.1.15 Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e qualquer 
despesa que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou administrativo, 
promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento ora contratados, 
pelo que fica à ciência do processo.

7.2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

7.2.1 Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório 
sobre a execução do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas 
pela Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93;

7.2.3 Designar o departamento responsável pela gestão do contrato 
e acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones 
de contato à CONTRATADA;

7.2.4 Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço 
físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato;

7.2.5 Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, em 
no máximo até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme a 
necessidade, para o fornecimento dos produtos contratados;

7.2.6 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução do Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a 
entrega dos produtos, quando o mesmo for alterado;

7.2.7 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.9 Zelar pela execução integral do contrato, conforme especificações 
e determinações do contrato, do edital e seus anexos, especialmente do Termo 
de Referência;

7.2.10 Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades;

7.2.11 Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.2.12 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
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contratações, informando as ocorrências ao Município de Pindorama - TO;

7.2.13 Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 
88 da lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme 
verificação e avaliação do gestor do contrato.

7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, 
nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;

7.3.3 Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.3.5 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em 
caso de inadimplemento;

7.3.6 Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preço;

7.3.7 Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, 
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro 
de Preços;

A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração;

A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro 
de Preços;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aquele praticado no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

8.4.2 Pela Detentora quando:

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;

A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado 
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na 
Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela 
Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação 
prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 

hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou 
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá 
multa ou indenização de qualquer natureza.

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos em Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 
(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão 
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações.

9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.5 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, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, 
sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade prevista. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

10.1 À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além 
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente 
as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes 
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 

Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à 
Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se 
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dará nos seguintes casos:

Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, 
por prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia 
de atraso sobre o valor total Contratado; 

Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre 
a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral; 

Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida; 

Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total da proposta;

Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles 
atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama 
- TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000:

Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade 
da sua proposta;

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
Fizer declaração falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
Não executar total ou parcialmente o contrato.

V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1 Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° 
do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n.º 8.666/93. 

10.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa 
prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência 
com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado 
o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula 
observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 

competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso.

10.6 A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7 As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis;

10.8 Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o 
atraso na entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior;

10.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados 
à contratada o contraditório e a ampla defesa;

10.10 Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  
Município de Pindorama - TO.

11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração 
da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações:

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome 
do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação.

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação 
de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, 
e de aplicação de penalidades.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos” entregues nas condições estabelecidas neste Edital;

Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações;

recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora 
pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS 

12.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos o termo de 
referência são os seguintes:

ITENS PRODUTO UNID QTDE V. UNITÁRIO V. TOTAL

384 ACIDO FOSFORICO 37% C/ 03 SERINGAS POTE 40  R$   3,55  R$ 142,00 
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411 BROCA DIAMANTADAS N 1/4  1034 UN 40  R$   2,72  R$ 108,80 

414 CARBIDE N 1/4 6 UN 10  R$   4,71  R$  47,10 

415 CARBIDE N 1/4 5 UN 10  R$   4,71  R$  47,10 

416 CARBIDE N 1/4 4 UN 10  R$   4,71  R$  47,10 

417 CARBIDE N 1/4 3 UN 20  R$   7,71  R$ 154,20 

418 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO UN 30  R$   1,90  R$  57,00 

420 CIMETNO DE HIDROXIDO DE CALCIO UN 20  R$  19,29  R$ 385,80 

TOTAL GLOBAL  R$ 989,10 

Valor global de R$ 989,10 (novecentos e oitenta e nove reais e dez 
centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for 
omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto 
nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 
Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e Processo Licitatório nº 178/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata 
de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022. 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES
Gestor do Fundo Mun. De Saúde

CPF: 042.224.621-28
CONTRATANTE

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTO-MEDIO-HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 31.401.798/0001-07
Shirlei Valeria Rodrigues Assis

CONTRATADA

TESTEMUNHA:
CPF:

TESTEMUNHA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº  002/2022 - FMS

Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº  002/2022 - 
FMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO.

 
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, O Município de 

Pindorama - TO, que através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede e foro na cidade de Pindorama - TO, Estado 
do Tocantins, Praça Major Junior Nunes, s/nº, CEP 77.380-000 - Bairro Centro, 
Pindorama - TO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.490.763/0001-84, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo, Gestor Sr. Jairo 
Carvalho das Neves, brasileiro, Casado, portador do CPF nº  042.224.621-28, 
RG 978.173 SSP/TO, residente e domiciliado na cidade de Pindorama – TO.

DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ Nº 11.187.037/0001-97, com sede na Rua Anacleto 
Paulino da Silva, s/n/ Lote 14, Bairro portal do Sol, Augustinópolis - TO, Cep: 
77.960-000, Fone: (63) 3456 - 1175, e-mail: contaborges@brturbo.com.br, neste 
ato representada por seu representante legal o Sr. Ciro Sarafim de Santana , 
brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador 
do CPF nº 335.993.431-87 e Registro Geral nº 0259639563 DETRAN/TO, 
residente e domiciliado na cidade de Belo Augustinópolis - TO.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com 
integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, 
de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos:

 
FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 

REFERENTE AO  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, visando atender as necessidades do órgão 
gerenciador, do Município de Pindorama - TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS, e no Edital 
do  Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS  - SRP e seus respectivos Anexos, 
conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva 
proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  Pregão 
Eletrônico Nº 002/2022 realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, 
conforme as cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação 
do Pregão Eletrônico nº 002/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 
do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação 
de 27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual 
passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 
Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDORAMA/TO, em conformidade com as especificações contidas no 
Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e seus Anexos.

1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou 
parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA 
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 
representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública 
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.  

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 
até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela Administração. 

2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de 
Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o 
item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades 
cabíveis.

2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da 
publicação de seu extrato. 

2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada no site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), 
conforme Art. 14 da 7.892/2013.

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
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nº 8.666, de 1993.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for 
constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à 
Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS 
CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO.

3.1 PRAZO PARA ENTREGA

3.1.1 Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do 
Município de Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail.

3.1.2 Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) 
após o recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento).

3.2 LOCAL DE ENTREGA

3.2.1 A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela 
solicitante na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis.

3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de produto e de 
pessoal, alimentação, hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada necessária.

3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser 
adquiridos na forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e 
entregues quando solicitados, em horário comercial, na sede do município de 
Pindorama - TO ou em locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, 
considerando o recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) 
- após o recebimento da Nota de Empenho.

3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à 
devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos 
preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da 
entrega e posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, 
o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a 
qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 

3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados 
correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo 
adicional solicitado posteriormente. 

3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao 
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 
a critério do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do 
certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório 
em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 
do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica 
expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão 
atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA; 

3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português 
e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 
de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009.

3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não 
receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no 
art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será 
emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens 
solicitado pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições 
de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta 
Órgãos gerenciador.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS 
LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e 
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o 
órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” referente ao montante solicitado.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza.

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 
DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais. 

4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do 
Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO 
REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos 
e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará 
a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os preços registrados nesta ata.

5.4 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.

5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
departamento de compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por 
intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.
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5.6 Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação.

5.7 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.

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos 
participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Pindorama - TO, conforme o Processo Licitatório nº 178/2022.

Programa: 10.122.1439.2.058   Elemento: 3.3.90.39 Fonte 401

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, 
são obrigações:

7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

7.1.1 Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

7.1.2 Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos;

7.1.3 Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 
execução do contrato;

7.1.4 Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados 
no contrato;

7.1.5 Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros 
julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

7.1.6 Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora 
do estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância 
poderá acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a 
reincidência poderá incidir na rescisão contratual.

7.1.7 Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade 
ocorrida em qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas 
que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos.

7.1.8 Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a 
empresa fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme 
a legislação;

7.1.9 Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos 
de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido.

7.1.10 Não permitir a participação de funcionários não qualificados 
no exercício da profissão para executar os serviços contratados;

7.1.11 Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos 
ocasionados por seus empregados ou produtos decorrentes do cumprimento 
deste Contrato;

7.1.12 Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de 
quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato 
ou impedimento deste;

7.1.13 Não transferir a outrem o objeto do Contrato;

7.1.14 Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados 
pela Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam 
a atender prontamente.

7.1.15 Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e qualquer 
despesa que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou administrativo, 
promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento ora contratados, 
pelo que fica à ciência do processo.

7.2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

7.2.1 Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório 
sobre a execução do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas 
pela Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93;

7.2.3 Designar o departamento responsável pela gestão do contrato 
e acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones 
de contato à CONTRATADA;

7.2.4 Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço 
físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato;

7.2.5 Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, em 
no máximo até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme a 
necessidade, para o fornecimento dos produtos contratados;

7.2.6 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução do Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a 
entrega dos produtos, quando o mesmo for alterado;

7.2.7 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.9 Zelar pela execução integral do contrato, conforme especificações 
e determinações do contrato, do edital e seus anexos, especialmente do Termo 
de Referência;

7.2.10 Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades;

7.2.11 Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.2.12 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Município de Pindorama - TO;

7.2.13 Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 
88 da lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme 
verificação e avaliação do gestor do contrato.
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7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, 
nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;

7.3.3 Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.3.5 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em 
caso de inadimplemento;

7.3.6 Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preço;

7.3.7 Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, 
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro 
de Preços;

A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração;

A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro 
de Preços;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aquele praticado no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

8.4.2 Pela Detentora quando:

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;

A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado 
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na 
Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela 
Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação 
prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou 
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá 
multa ou indenização de qualquer natureza.

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos em Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 
(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão 
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações.

9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.5 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, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, 
sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade prevista. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

10.1 À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além 
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente 
as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes 
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 

Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à 
Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se 
dará nos seguintes casos:

Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, 
por prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia 
de atraso sobre o valor total Contratado; 
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Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do 

Contrato, por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre 
a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral; 

Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida; 

Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total da proposta;

Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles 
atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama 
- TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000:

Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade 
da sua proposta;

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
Fizer declaração falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
Não executar total ou parcialmente o contrato.

V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1 Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° 
do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n.º 8.666/93. 

10.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa 
prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência 
com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado 
o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula 
observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 
competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso.

10.6 A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7 As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis;

10.8 Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o 
atraso na entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior;

10.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados 
à contratada o contraditório e a ampla defesa;

10.10 Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR

11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  
Município de Pindorama - TO.

11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração 
da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações:

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome 
do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação.

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação 
de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, 
e de aplicação de penalidades.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos” entregues nas condições estabelecidas neste Edital;

Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações;

recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora 
pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS 

12.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos o termo de 
referência são os seguintes:

ITENS PRODUTO UNID QTDE V. UNITÁRIO V. TOTAL

005 ACIDO FILICO 0,2 MG/ML 30 ML 
SOLUÇÃO ORAL FRASCO 180  R$   6,39  R$  1.150,20 

16 AMINOFILINO INJ 24 MG/ML 10 ML AMP 600  R$   1,37  R$    822,00 

17 AMIODARONA 200 MG CPR 6000  R$   0,37  R$  2.220,00 

24 AMPICILINA 50 MG/ML 60 ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO 300  R$   3,71  R$  1.113,00 

168 PROPANOLOL 40 MG CPR 18000  R$   0,04  R$    720,00 
380 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL UN 60  R$  10,35  R$    621,00 
433 FIO DENTAL ROLO 25 MT UN 5000  R$   1,17  R$  5.850,00 

TOTAL GLOBAL  R$ 12.496,20 

Valor global de R$ 12.496,20 (doze mil quatrocentos e noventa e seis 
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reais e vinte centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for 
omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto 
nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 
Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e Processo Licitatório nº 178/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata 
de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022. 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES
Gestor do Fundo Mun. De Saúde

CPF: 042.224.621-28
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 
CNPJ: 11.187.037/0001-97
Ciro Sarafim de Santana 

CONTRATADA

TESTEMUNHA:
CPF:

TESTEMUNHA:
CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº  002/2022 - FMS

Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônico nº  002/2022 - 
FMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO.

 
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, O Município de 

Pindorama - TO, que através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede e foro na cidade de Pindorama - TO, Estado 
do Tocantins, Praça Major Junior Nunes, s/nº, CEP 77.380-000 - Bairro Centro, 
Pindorama - TO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.490.763/0001-84, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo, Gestor Sr. Jairo 
Carvalho das Neves, brasileiro, Casado, portador do CPF nº  042.224.621-28, 
RG 978.173 SSP/TO, residente e domiciliado na cidade de Pindorama – TO.

DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
00.545.222/0001-90, com sede à Q ASR SE 75, ALAMEDA 2, S/N, QUADRA 
712 SUL, QI/09, LOTE 26-A, Plano Diretor Sul, Cep: 77.022-426, Palmas - TO, 
Fone: (63) 3228 – 2531 / (63) 3228-2500, e-mail: profarm.to@uol.com, neste ato 
representada por seu representante legal o Sr. Osemar Cruz Mouzinho, brasileiro, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF 
nº 626.341.191-00 e Registro Geral nº 099.989 SSP/TO, residente e domiciliado 
na Quadra ARSE 41, Alameda 02 (Quadra 404 Sul QI 11), s/n, Lote 07, Plano 
Diretor Sul, Palmas – TO, Cep: 77.021-600.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com 
integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, 
de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos:

   FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, visando atender as necessidades do órgão 
gerenciador, do Município de Pindorama - TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS, e no Edital 
do  Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS  - SRP e seus respectivos Anexos, 
conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva 
proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  Pregão 
Eletrônico Nº 002/2022realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, 
conforme as cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação 
do Pregão Eletrônico nº 002/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 
do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação 
de 27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual 
passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 
Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDORAMA/TO, em conformidade com as especificações contidas no 
Processo Licitatório nº 002/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e seus Anexos.

1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou 
parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA 
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 
representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública 
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.  

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 
até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela Administração. 

2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de 
Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o 
item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades 
cabíveis.

2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da 
publicação de seu extrato. 

2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada no site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), 
conforme Art. 14 da 7.892/2013.

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for 
constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à 
Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS 
CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO.

3. PRAZO PARA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do 
Município de Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail.

3.2 – Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) 
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após o recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento).

3.2 LOCAL DE ENTREGA

3.2.1 – A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela 
solicitante na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis.

3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de produto e de 
pessoal, alimentação, hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada necessária.

3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser 
adquiridos na forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e 
entregues quando solicitados, em horário comercial, na sede do município de 
Pindorama - TO ou em locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, 
considerando o recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) 
- após o recebimento da Nota de Empenho.

3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à 
devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos 
preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da 
entrega e posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, 
o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a 
qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 

3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados 
correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo 
adicional solicitado posteriormente. 

3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao 
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 
a critério do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do 
certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório 
em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 
do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica 
expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão 
atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA; 

3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português 
e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 
de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009.

3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não 
receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no 
art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será 
emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens 
solicitado pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições 
de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta 
Órgãos gerenciador.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS 
LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e 
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o 
órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” referente ao montante solicitado.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza.

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 
DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais. 

4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do 
Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO 
REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos 
e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará 
a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os preços registrados nesta ata.

5.4 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.

5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
departamento de compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por 
intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.

5.6 Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação.

5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 



13ANO II - Nº 079 - TERÇA - FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS
para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
RECURSOS

6.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos 
participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Pindorama - TO, conforme o Processo Licitatório nº 178/2022.

Programa: 10.122.1439.2.058   Elemento: 3.3.90-39 Fonte: 401

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, 
são obrigações:

7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

7.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

7.1.2. Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos;

7.1.3. Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 
execução do contrato;

7.1.4. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados 
no contrato;

7.1.5. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros 
julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

7.1.6. Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora 
do estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância 
poderá acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a 
reincidência poderá incidir na rescisão contratual.

7.1.7. Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade 
ocorrida em qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas 
que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos.

7.1.8. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a 
empresa fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme 
a legislação;

7.1.9. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos 
de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido.

7.1.10. Não permitir a participação de funcionários não qualificados 
no exercício da profissão para executar os serviços contratados;

7.1.11. Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos 
ocasionados por seus empregados ou produtos decorrentes do cumprimento 
deste Contrato;

7.1.12. Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de 
quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato 
ou impedimento deste;

7.1.13. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;

7.1.14. Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados 
pela Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam 
a atender prontamente.

7.1.15. Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e 
qualquer despesa que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou 
administrativo, promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento 
ora contratados, pelo que fica à ciência do processo.

7.2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

7.2.1. Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório 
sobre a execução do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas 
pela Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93;

7.2.3. Designar o departamento responsável pela gestão do contrato 
e acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones 
de contato à CONTRATADA;

7.2.4. Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço 
físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato;

7.2.5. Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, 
em no máximo até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme 
a necessidade, para o fornecimento dos produtos contratados;

7.2.6. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução do Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a 
entrega dos produtos, quando o mesmo for alterado;

7.2.7. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.9. Zelar pela execução integral do contrato, conforme 
especificações e determinações do contrato, do edital e seus anexos, 
especialmente do Termo de Referência;

7.2.10. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades;

7.2.11. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.2.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Município de Pindorama - TO;

7.2.13. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 
87 e 88 da lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, 
conforme verificação e avaliação do gestor do contrato.

7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, 
nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;

7.3.3. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, 
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sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso 
de inadimplemento;

Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução 
da Ata de Registro de Preço;

7.3.7Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, 
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro 
de Preços;

A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração;

A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro 
de Preços;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aquele praticado no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

8.4.2 Pela Detentora quando:

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;

A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado 
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na 
Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela 
Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação 
prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou 
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá 
multa ou indenização de qualquer natureza.

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos em Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 
(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão 

ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações.

9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.5 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, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, 
sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade prevista. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

10.1. À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além 
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente 
as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes 
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente 
justificada;

c) Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 
(trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro 
à Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se 
dará nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre 
a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral; 

c) Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da obrigação assumida; 

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
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total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles 
atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama 
- TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000:

Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade 
da sua proposta;

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
Fizer declaração falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
Não executar total ou parcialmente o contrato.

V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como 
os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° 
do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n.º 8.666/93. 

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa 
prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência 
com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado 
o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula 
observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 
competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso.

10.6. A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis;

10.8. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o 
atraso na entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior;

10.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados 

à contratada o contraditório e a ampla defesa;

10.10. Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  
Município de Pindorama - TO.

11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração 
da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações:

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome 
do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação.

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação 
de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, 
e de aplicação de penalidades.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos” entregues nas condições estabelecidas neste Edital;

Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações;

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora 
pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS

12.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos o termo de 
referência são os seguintes:

ITENS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL

1
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO 
DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3 MG 
+3 MG)/ML

AMPOLA 70  R$ 6,70  R$ 469,00 

10 ALBENDAZOL 400MG CPR 5000  R$ 0,38 R$ 1.900,00 

33 BICARBONATO DE SODIO -8,4% 10ML AMPOLA 600  R$ 1,22  R$ 732,00 

34 BIPERIDENO 2MG CPR 5000  R$ 0,28 R$ 1.400,00 

42 B U T I L B R O M E T O  D E 
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP 6000  R$ 0,40 R$ 2.400,00 

163 PENICIL INA BENZATINA 600.000UI 
INJETAVEL AMPOLA 1200  R$ 9,49 R$ 11.388,00 

165 PREDNISONA 5MG CPR 12000  R$ 0,08  R$ 960,00 

202 AGUA P/AUTOCLAVE 5000ML GAL 240  R$ 11,04 R$ 2.649,60 

253 ESCOVA PVPI PARA ASSEPSIA UN 500  R$ 2,45 R$ 1.225,00 

309 MCSCARA P/ AEROSSOL ADULTO UN 36  R$ 7,85  R$ 282,60 

310 MCSCARA P/ AEROSSOL INFANTIL UN 36 R$ 7,85 R$ 282,60 
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312 PAPEL GRAU CIRÒRGICO 250MMX100MT RL 12 R$ 114,41 R$ 1.372,92 

314 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 PC 180 R$ 8,10 R$ 1.458,00 

316 REVELADOR P/ RAIO X AUTOMÁTICO 
20LTS GALÃO 10 R$ 375,22 R$ 3.752,20 

317 RIODEINE DEGERMANTE 1000ML L 120 R$ 26,60 R$ 3.192,00 

318 RIODEINE TIPICO 1000ML L 120 R$ 26,60 R$ 3.192,00 

321 SCALP N 23 UN 3600 R$0,22 R$ 792,00 

322 SCALP N¼% UN 2400  R$ 0,22 R$ 528,00 

323 SCALP N 27 UN 1200  R$ 0,22  R$ 264,00 

324 SERINGA DESCARTÇVEL C/AGULHA 10ML UN 4800  R$ 0,44  R$ 2.112,00 

325 SERINGA DESCARTÁVEL C/AGULHA 1ML UN 4800  R$ 0,30 R$ 1.440,00 

328 SERINGA DESCARTÇVEL C/AGULHA 5ML UN 4800  R$ 0,30 R$ 1.440,00 

329 SONDA CATETER NASAL P/ OXIGENIO 
N¼/04 UN 240  R$ 0,57  R$ 136,80 

330 SONDA CATETER NASAL P/ OXIGENIO 
N¼06 UN 240  R$ 0,58  R$ 139,20 

371 SONDA URETRAL N° 4 UN 200  R$ 0,57  R$ 114,00 

372 SONDA URETRAL N¼06 UN 600  R$ 0,57  R$ 342,00 

373 SONDA URETRAL N¼/08 UN 1000  R$ 0,59  R$ 590,00 

374 SONDA URETRAL N¼/10 UN 1000  R$ 0,65  R$ 650,00 

375 SONDA URETRAL N¼/12 UN 1200  R$ 0,70  R$ 840,00 

376 SONDA URETRAL N¼14 UN 1000  R$ 0,66  R$ 660,00 

377 SONDA URETRAL N¼16 UN 600  R$ 0,75  R$ 450,00 

378 SONDA URETRAL N¼18 UN 600  R$ 0,95  R$ 570,00 

379  SONDA URETRAL N¼/20 UN 600  R$ 1,30  R$ 780,00 

383 VASELINA LEQUIDA 1000 ML L 24  R$ 31,00  R$ 744,00 

395 ALAVANCA BANDEIRINHA PAR UN 18  R$ 39,89  R$ 718,02 

399 ANESTESICO LOCAL LIDOCALNA C/ VASO 
2% 50X1 CX 50 R$ 65,00 R$ 3.250,00 

400 ANESTESICO LOCAL MEPIVACALNA C/ 
VASO 2% 50X1 CX 50 R$ 122,00 R$ 6.100,00 

412 CABO PARA LAMINA DE BISTURI UN 10 R$ 9,56  R$ 95,60 

VALOR GLOBAL  R$     59.411,54 

Valor Global de R$ 59.411,54 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
onze reais e cinquenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for 
omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto 
nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 
Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e Processo Licitatório nº 178/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata 
de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022. 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES
Gestor do Fundo Mun. De Saúde

CPF: 042.224.621-28
CONTRATANTE

PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.545.222/0001-90
Osemar Cruz Mouzinho

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 
CPF:

TESTEMUNHAS: 
CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº  178/2022 - FMS

Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº 002/2022 - 
FMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO.

 
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, o Município de 

Pindorama do Tocantins, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDORAMA DO TOCANTINS - TO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede e foro na cidade de Pindorama do Tocantins, Estado do Tocantins, à 
Praça Major Junior Nunes, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.490.763/0001-
84, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. 
JAIRO CARVALHO DAS NEVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº 978.173 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob 
o nº 042.224.621-28; denominam nesta Ata as partes:

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 23.330.128/0001-19, com 
sede à Qd. 501 Sul, Av NS- 01, S/N, Lote 21, Sala 10 e 11, Bairro Plano Diretor 
Sul, CEP: 77.016-006, Palmas – TO, e-mail: FARMAVITTADROGARIA@
UOL.COM  , neste ato representada pela Sra. Mariana Mesquita De Oliveira 
Lima, brasileira, casada em regime  de comunhão parcial, inscrita no CPF sob nº 
035.778.111-29, portadora do RG nº 1.256.235 SSP/TO, residente e domiciliada 
na Qd. Arso 53, Alameda 07, Lote 5-A, nº 22, Plano Diretor Sul, CEP: 77016-
162, Palmas – TO.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com 
integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, 
de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos:

FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, visando atender as necessidades do órgão 
gerenciador, do Município de Pindorama - TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 178/2022 - FMS, e no Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS - SRP e seus respectivos Anexos, conforme 
condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva proposta 
apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  Pregão Eletrônico 
Nº 002/2022 realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, conforme as 
cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação 
do Pregão Eletrônico nº 02/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 
do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação 
de 27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual 
passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 
Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 
PINDORAMA/TO, em conformidade com as especificações contidas no 
Processo Licitatório nº 178/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e seus Anexos.

1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou 
parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA 
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 

representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública 
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.  

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 
ate 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela Administração. 

2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de 
Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o 
item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades 
cabíveis.

2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da 
publicação de seu extrato. 

2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada No site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), 
conforme Art. 14 da 7.892/2013.

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for 
constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à 
Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS 
CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO.

3. PRAZO PARA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do 
Município de Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail.

8.2 – Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) 
após o recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento).

3.2 LOCAL DE ENTREGA

3.2.1 – A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela 
solicitante na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis.

3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de produto e de 
pessoal, alimentação, hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada necessária.

3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser 
adquiridos na forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e 
entregues quando solicitados, em horário comercial, na sede do município de 
Pindorama - TO ou em locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, 
considerando o recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) 
- após o recebimento da Nota de Empenho.

3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à 
devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos 
preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da 
entrega e posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, 
o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a 
qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 

3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados 

correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo 
adicional solicitado posteriormente. 

3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao 
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 
a critério do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do 
certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório 
em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 
do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica 
expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão 
atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA; 

3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português 
e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 
de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009.

3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não 
receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no 
art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será 
emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens 
solicitado pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições 
de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta 
Órgãos gerenciador.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS 
LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e 
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o 
órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” referente ao montante solicitado.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza.

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 
DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais. 

4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do 
Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO 
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REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos 
e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará 
a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os preços registrados nesta ata.

5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.

5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
departamento de compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por 
intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.

5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação.

5.7 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.

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
RECURSOS

6.1.As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos 
participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Pindorama - TO, conforme o Processo Licitatório nº 178/2022.

PROGRAMA: 10.122.1439.2.058
ELEMENTO: 3.3.90-39
FONTE: 401

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, 
são obrigações:

7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

7.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

7.1.2. Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos;

7.1.3. Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 
execução do contrato;

7.1.4. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados 
no contrato;

7.1.5. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros 
julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

7.1.6. Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora 
do estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância 
poderá acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a 
reincidência poderá incidir na rescisão contratual.

7.1.7. Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade 
ocorrida em qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas 
que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos.

7.1.8. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a 
empresa fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme 
a legislação;

7.1.9. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos 
de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido.

7.1.10. Não permitir a participação de funcionários não qualificados 
no exercício da profissão para executar os serviços contratados;

7.1.11. Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos 
ocasionados por seus empregados ou produtos decorrentes do cumprimento 
deste Contrato;

7.1.12. Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de 
quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato 
ou impedimento deste;

7.1.13. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;

7.1.14. Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados 
pela Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam 
a atender prontamente.

7.1.15. Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e 
qualquer despesa que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou 
administrativo, promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento 
ora contratados, pelo que fica à ciência do processo.

7.2  DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

7.2.1. Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório 
sobre a execução do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas 
pela Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93;

7.2.3. Designar o departamento responsável pela gestão do contrato 
e acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones 
de contato à CONTRATADA;

7.2.4. Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço 
físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato;

7.2.5. Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, 
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em no máximo até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme 
a necessidade, para o fornecimento dos produtos contratados;

7.2.6. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução do Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a 
entrega dos produtos, quando o mesmo for alterado;

7.2.7. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.9. Zelar pela execução integral do contrato, conforme 
especificações e determinações do contrato, do edital e seus anexos, 
especialmente do Termo de Referência;

7.2.10. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades;

7.2.11. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.2.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Município de Pindorama - TO;

7.2.13. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 
87 e 88 da lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, 
conforme verificação e avaliação do gestor do contrato.

7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, 
nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;

7.3.3. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso 
de inadimplemento;

Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução 
da Ata de Registro de Preço;

7.3.7Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, 
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro 
de Preços;

A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração;

A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro 
de Preços;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aquele praticado no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

8.4.2 Pela Detentora quando:

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;

A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado 
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na 
Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela 
Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação 
prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou 
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá 
multa ou indenização de qualquer natureza.

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos em Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 
(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão 
ou entidade da Administração Publica que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações.

9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.5 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. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, 
sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade prevista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS

10.1. À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além 
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente 
as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes 
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente 
justificada; 

c) Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 
(trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro 
à Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se 
dará nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre 
a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral; 

c) Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da obrigação assumida; 

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles 
atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama 
- TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000:

Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade 
da sua proposta;

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
Fizer declaração falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
Não executar total ou parcialmente o contrato.

V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como 

os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° 
do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n.º 8.666/93. 

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa 
prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência 
com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado 
o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula 
observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 
competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso.

10.6. A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis;

10.8. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o 
atraso na entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior;

10.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados 
à contratada o contraditório e a ampla defesa;

10.10. Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  
Município de Pindorama - TO.

11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração 
da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações:

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome 
do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação.

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação 
de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, 
e de aplicação de penalidades.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
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Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos” entregues nas condições estabelecidas neste Edital;

Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações;

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora 
pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS 

Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referencia 
são os seguintes:

Código Produto Modelo M a r c a /
Fabricante Qtde/Unid V a l o r 

Unitário Valor Total

0169 RANITIDINA 15 MG/
ML 120 ML XAROPE

RANITIDINA 15 MG/ML 
120 ML XAROPE RPULE TEUTO 180 FR R$ 45,78 8.240,40

0170 RANITIDINA 25MG/
ML 2 ML

RANITIDINA 25MG/ML 
2 ML

U N I Ã O 
QUÍMICA 1.400 AMP 7,65 10.710,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 18.950,40

LOTE 01 – PROCESSO: 178/2022 - FMS  Pregão Eletrônico 
002/2022 ATA de Registro de Preço 002/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for 
omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto 
nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 
Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e Processo Licitatório nº 178/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata 
de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022. 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES
SEC. DE SAÚDE
CONTRATANTE

FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI.

CNPJ Nº 23.330.128/0001-19
SRA. MARIANA MESQUITA DE OLIVEIRA LIMA.

CONTRATADA

Testemunhas:
1. CPF:

2. CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº  178/2022 - FMS

Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº 002/2022 - 
FMS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO.

 
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, o Município de 

Pindorama do Tocantins, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PINDORAMA DO TOCANTINS - TO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede e foro na cidade de Pindorama do Tocantins, Estado do Tocantins, à 
Praça Major Junior Nunes, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.490.763/0001-
84, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. 
JAIRO CARVALHO DAS NEVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº 978.173 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob 
o nº 042.224.621-28; denominam nesta Ata as partes:

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
26.043.097/0001-03, com sede à R Jose Stupello, nº 477, Parque Anhanguera, 
CEP: 14.093-060, Ribeirão Preto - SP e-mail: FATIMA.ALVES.SANTOS1@
GMAIL.COM , telefone: (11) 98610-6323, neste ato representada pela Sra. Maria 
de Fatima Alves dos Santos, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF 
sob nº 022.513.244-37, portadora do RG nº 362.039.851-6 SSP/SP, residente e 
domiciliada à Rua Luiz Falini, nº126, bairro Parque Residencial Lagoinha, CEP: 
14095-430, Ribeirão Preto - SP.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com 
integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, 
de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, 
demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos:

FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, visando atender as necessidades do órgão 
gerenciador, do Município de Pindorama - TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 178/2022 - FMS, e no Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS - SRP e seus respectivos Anexos, conforme 
condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva proposta 
apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  Pregão Eletrônico 
Nº 002/2022 realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, conforme as 
cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação 
do Pregão Eletrônico nº 02/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação 
do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação 
de 27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual 
passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 
Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 
PINDORAMA/TO, em conformidade com as especificações contidas no 
Processo Licitatório nº 178/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e seus Anexos.

1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou 
parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA 
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 
representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública 
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.  

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 
ate 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela Administração. 

2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de 
Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o 
item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades 
cabíveis.
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2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses 

a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da 
publicação de seu extrato. 

2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 
nº 002/2022-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada No site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), 
conforme Art. 14 da 7.892/2013.

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for 
constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à 
Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS 
CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO.

3. PRAZO PARA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do 
Município de Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail.

8.2 – Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) 
após o recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento).

3.2 LOCAL DE ENTREGA

3.2.1 – A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela 
solicitante na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis.

3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de produto e de 
pessoal, alimentação, hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada necessária.

3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser 
adquiridos na forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e 
entregues quando solicitados, em horário comercial, na sede do município de 
Pindorama - TO ou em locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, 
considerando o recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) 
- após o recebimento da Nota de Empenho.

3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem 
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à 
devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos 
preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da 
entrega e posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, 
o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a 
qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 

3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados 
correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo 
adicional solicitado posteriormente. 

3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao 
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, 
a critério do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do 
certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e 
ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório 
em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 
do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica 
expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão 
atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA; 

3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português 
e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 
de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009.

3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não 
receber o objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no 
art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será 
emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens 
solicitado pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições 
de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta 
Órgãos gerenciador.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS 
LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e 
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o 
órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” referente ao montante solicitado.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza.

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 
DO EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais. 

4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do 
Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO 
REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos 
e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará 
a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os preços registrados nesta ata.
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5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.

5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
departamento de compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por 
intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.

5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação.

5.7 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.

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
RECURSOS

6.1.As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos 
participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de 
Pindorama - TO, conforme o Processo Licitatório nº 178/2022.

PROGRAMA: 10.122.1439.2.058
ELEMENTO: 3.3.90-39
FONTE: 401

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, 
são obrigações:

7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

7.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de 
Referência e de sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

7.1.2. Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos;

7.1.3. Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de 
inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 
execução do contrato;

7.1.4. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados 
no contrato;

7.1.5. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração 

ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros 
julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

7.1.6. Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora 
do estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância 
poderá acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a 
reincidência poderá incidir na rescisão contratual.

7.1.7. Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade 
ocorrida em qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas 
que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos.

7.1.8. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a 
empresa fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme 
a legislação;

7.1.9. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos 
de marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido.

7.1.10. Não permitir a participação de funcionários não qualificados 
no exercício da profissão para executar os serviços contratados;

7.1.11. Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos 
ocasionados por seus empregados ou produtos decorrentes do cumprimento 
deste Contrato;

7.1.12. Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de 
quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato 
ou impedimento deste;

7.1.13. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;

7.1.14. Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados 
pela Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam 
a atender prontamente.

7.1.15. Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e 
qualquer despesa que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou 
administrativo, promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento 
ora contratados, pelo que fica à ciência do processo.

7.2  DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

7.2.1. Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do 
contrato através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório 
sobre a execução do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas 
pela Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93;

7.2.3. Designar o departamento responsável pela gestão do contrato 
e acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones 
de contato à CONTRATADA;

7.2.4. Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço 
físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato;

7.2.5. Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, 
em no máximo até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme 
a necessidade, para o fornecimento dos produtos contratados;

7.2.6. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à 
execução do Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a 
entrega dos produtos, quando o mesmo for alterado;

7.2.7. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.9. Zelar pela execução integral do contrato, conforme 
especificações e determinações do contrato, do edital e seus anexos, 
especialmente do Termo de Referência;
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7.2.10. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades;

7.2.11. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.2.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Município de Pindorama - TO;

7.2.13. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 
87 e 88 da lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, 
conforme verificação e avaliação do gestor do contrato.

7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 
a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, 
nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;

7.3.3. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso 
de inadimplemento;

Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução 
da Ata de Registro de Preço;

7.3.7Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, 
precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro 
de Preços;

A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração;

A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro 
de Preços;

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aquele praticado no mercado;

Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das 
obrigações assumidas pela empresa detentora;

8.4.2 Pela Detentora quando:

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;

A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado 
deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na 
Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela 
Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou 
unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação 
prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou 
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá 
multa ou indenização de qualquer natureza.

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos em Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 
(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão 
ou entidade da Administração Publica que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações.

9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.5 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. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, 
sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade prevista. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

10.1. À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além 
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente 
as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes 
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto: 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal 
assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente 
justificada; 
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c) Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 

(trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro 
à Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a 
Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se 
dará nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do 
Contrato, por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre 
a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão 
unilateral; 

c) Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da obrigação assumida; 

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles 
atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama 
- TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000:

Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade 
da sua proposta;

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
Fizer declaração falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
Não executar total ou parcialmente o contrato.

V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como 
os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° 
do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 
110 da Lei n.º 8.666/93. 

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa 
prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência 
com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado 
o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula 
observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 
competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso.

10.6. A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis;

10.8. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o 
atraso na entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior;

10.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados 
à contratada o contraditório e a ampla defesa;

10.10. Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR

11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  
Município de Pindorama - TO.

11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração 
da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações:

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome 
do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação.

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação 
de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, 
e de aplicação de penalidades.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata.

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos” entregues nas condições estabelecidas neste Edital;

Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações;

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora 
pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS 

Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referencia 
são os seguintes:
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Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde/Unid V a l o r 
Unitário

V a l o r 
Total

0419 SERINGA TIPO 
CARPULE

SERINGA TIPO 
CARPULE

FATO INSTRUMENTO/
QAYUM AND ELAHISONS

10 UNID R$ 36,49 364,90

TOTAL DO VENCEDOR
R$ 364,90

LOTE 01 – PROCESSO: 178/2022 - FMS  Pregão Eletrônico 
002/2022 ATA de Registro de Preço 002/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for 
omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto 
nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei 
Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-SRP e Processo Licitatório nº 178/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata 
de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022. 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES
SEC. DE SAÚDE
CONTRATANTE

FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA.

CNPJ Nº 26.043.097/0001-03
SRA. MARIA DE FATIMA ALVES DOS 

SANTOS.
CONTRATADA

Testemunhas:
1. CPF:

2. CPF:
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 

Processo Licitatório Nº  178/2022 - FMS 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº 002/2022 - FMS – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO. 
  
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2022, o Município de Pindorama do Tocantins, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS - TO, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede e foro na cidade de Pindorama do Tocantins, Estado do 
Tocantins, à Praça Major Junior Nunes, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
11.490.763/0001-84, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. 
JAIRO CARVALHO DAS NEVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 
978.173 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o nº 042.224.621-28; 
denominam nesta Ata as partes: 
 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
 HM CIRURGICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
30.981.531/0001-73, inscrição Municipal n° 2417572, com sede à Q Arne 53 AV Lo 
12, S/N, Lote 19, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-460 Palmas - TO e-mail: 
CONTATO@HMCIRURGICA.COM.BR, telefone: (63) 3028-8001, neste ato representada 
pela Sra. Rafaela Santos Gregório, brasileira, solteira, empresária, incrita no 
CPF sob nº 336.604.448-98, portadora da CNH nº 04753373552, expedida pelo 
DETRAN/TO, residente e domiciliada na Rua Prudêncio R. Pinto, s/n, Qd. 04, Lote 
58, Jardim América, CEP: 77.500-000 Porto Nacional - TO. 
 
 
 As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral 
observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 
08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2020, da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais 
normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições 
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022- 
SRP e seus anexos: 
 
 
   FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, 
visando atender as necessidades do órgão gerenciador, do Município de Pindorama 
- TO, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 
178/2022 - FMS, e no Edital do Pregão Eletrônico Nº 002/2022 - FMS - SRP e seus 
respectivos Anexos, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da 
respectiva proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do  

 

Pregão Eletrônico Nº 002/2022 realizado em 20/05/2022, conforme ata de sessão, 
conforme as cláusulas e condições que seguem: 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão 
Eletrônico nº 02/2022-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do Órgão 
Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação de 
27/06/2022, tudo constante no Processo Licitatório nº 178/2022, do qual passa a 
fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento 
Contratual. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA FUNDO MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PINDORAMA/TO, 
em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 
178/2022 - FMS no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022-SRP e seus Anexos. 
 
1.1.A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do 
objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, 
diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, com apresentação, 
conforme o caso e respectivamente, de procuração pública ou contrato social, 
acompanhados de cédula de identidade.   
 
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser 
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo 
previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela 
Administração.  
 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar 
de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída. 
 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou 
havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da 
data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da publicação de 
seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022-
SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios (DOM), (quando 

 

necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada 
No site do Município de Pindorama - TO durante sua vigência), conforme Art. 14 
da 7.892/2013. 
 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os 
preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO  DO 
FORNECIMENTO  DO OBJETO. 
 
3. PRAZO PARA ENTREGA 
 
3.1 – Os materiais deverão ser entregues, conforme necessidades do Município de 
Pindorama - TO, a qual formulará os pedidos via e-mail. 
8.2 – Os materiais deverão ser entrega no prazo máximo de 48(horas) após o 
recebimento do pedido (AF – autorização de fornecimento). 
 
3.2 LOCAL DE ENTREGA 
3.2.1 – A entrega deverá ser feita nos locais pré-determinados pela solicitante 
na sede a contratante, no horário das 08:00h às 18:00h em dias úteis. 
 
3.3. DO PREÇO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
3.3.1. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de produto e de pessoal, alimentação, 
hospedagem e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada 
necessária. 
3.3.2. Os quantitativos dos produtos são estimados, devendo ser adquiridos na 
forma e conforme as necessidades da CONTRATANTE, e entregues quando 
solicitados, em horário comercial, na sede do município de Pindorama - TO ou em 
locais devidamente autorizados pela CONTRATANTE, considerando o recebimento e 
assinatura da Autorização de Fornecimento (AF) - após o recebimento da Nota de 
Empenho. 
3.3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo 
com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida 
fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços 
unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos produtos cujas condições 
de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 
3.3.5. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado 
à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. 
3.3.6 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se a este Fundo, através do responsável, o direito 
de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.  

 

3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade 
são pré-requisitos para o recebimento.  
3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por 
conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional 
solicitado posteriormente.  
3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos 
pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à 
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas.  
3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério 
do Fundo Municipal de Saúde.  
3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o 
direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para 
tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde 
já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em 
qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído.  
3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 
 
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com 
as especificações constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as 
amostras aprovadas no certame. 
 
- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e 
consequente aceitação pelo Setor Competente.  
 
3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica expressamente 
definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade. 
3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão atender às 
especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA;  
3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português e atender 
ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para elaboração, 
harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de 
medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009. 
3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não receber o 
objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no art. 24, XI, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim 
que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado 
pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições de Fornecimento 
emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, devidamente 
assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e 
que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta Órgãos 
gerenciador. 
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3.3.7 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade 
são pré-requisitos para o recebimento.  
3.3.8 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por 
conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional 
solicitado posteriormente.  
3.3.9 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos 
pelo Fundo Municipal de Saúde, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à 
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas.  
3.3.10 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério 
do Fundo Municipal de Saúde.  
3.3.11 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o 
direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para 
tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde 
já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em 
qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído.  
3.3.12 O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 
 
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com 
as especificações constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as 
amostras aprovadas no certame. 
 
- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e 
consequente aceitação pelo Setor Competente.  
 
3.3.13 No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica expressamente 
definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade. 
3.3.14 O armazenamento e o transporte dos medicamentos deverão atender às 
especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) 
determinadas pela ANVISA;  
3.3.15 As bulas dos medicamentos deverão estar descritas em português e atender 
ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para elaboração, 
harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de 
medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde, especificado na 
Resolução-RDC Nº 47, de 8 de setembro de 2009. 
3.3.16. O Município de Pindorama - TO reserva-se o direito de não receber o 
objeto em desacordo com o previsto, podendo aplicar o disposto no art. 24, XI, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim 
que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado 
pelo Município de Pindorama - TO, juntamente com as Requisições de Fornecimento 
emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, devidamente 
assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e 
que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta Órgãos 
gerenciador. 
 

 

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “ITENS LICITADOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” solicitada e devidamente fornecida será de até 
30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) 
Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela licitante fornecedora. 
 
4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o órgão que 
solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA”” 
referente ao montante solicitado. 
 
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a 
apresentação dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 DO 
EDITAL, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme 
atualizações legais.  
 
4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº 
da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento e fornecimento dos “ITENS LICITADOS, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA”” e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.  
 
5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e 
irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do 
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos 
preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os 
preços registrados nesta ata. 
 
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 

 
5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo departamento de 
compras dos órgãos participantes de Pindorama - TO, por intermédio do órgão 
gerenciador desta Ata de Registro de Preços. 
 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
 
5.7 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. 
 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho 
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
fornecedor: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 
 
6.1.As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à 
conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos participantes 
órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de Pindorama - TO, 
conforme o Processo Licitatório nº 178/2022. 
 
PROGRAMA: 10.122.1439.2.058 
ELEMENTO: 3.3.90-39 
FONTE: 401 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações: 
7.1 DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA: 

 

 
7.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, na qualidade e quantidade, durante o prazo de vigência do 
contrato respeitando suas Cláusulas; 
7.1.2. Permitir a fiscalização dos produtos fornecidos ao Município de 
Pindorama - TO, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos; 
7.1.3. Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 
diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução do 
contrato; 
7.1.4. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato; 
7.1.5. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no 
endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados 
necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências. 
7.1.6. Reparar, corrigir, remover, substituir os produtos fornecidos fora do 
estabelecido nesse termo, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias) após a 
notificação do Município de Pindorama - TO, devendo a contratada responder 
formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas. A não observância poderá 
acarretar a contratada a suspensão temporária do fornecimento, e a reincidência 
poderá incidir na rescisão contratual. 
7.1.7. Dar imediata ciência à Contratante de qualquer anormalidade ocorrida em 
qualquer fase da execução do contrato, de modo particular daquelas que envolvam 
direta ou indiretamente a qualidade e segurança dos produtos. 
7.1.8. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação a empresa 
fornecedora, bem como todos os alvarás de licenças em dias, conforme a 
legislação; 
7.1.9. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de 
marcas e patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 
imputação nesse sentido. 
7.1.10. Não permitir a participação de funcionários não qualificados no 
exercício da profissão para executar os serviços contratados; 
7.1.11. Responder por quaisquer danos pessoais ou produtos ocasionados por seus 
empregados ou produtos decorrentes do cumprimento deste Contrato; 
7.1.12. Notificar a Contratante, imediatamente e por escrito de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em função da execução do contrato ou 
impedimento deste; 
7.1.13. Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 
7.1.14. Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados pela 
Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam a 
atender prontamente. 
7.1.15. Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e qualquer despesa 
que a Contratante venha a sofrer em processo judicial ou administrativo, 
promovido por terceiros que reclamam contra o fornecimento ora contratados, 
pelo que fica à ciência do processo. 
 
7.2  DO ÓRGÃO GERENCIADOR:  
7.2.1. Tomar conhecimento do Contrato, inclusive de eventuais alterações, para 
o correto cumprimento de suas disposições; 
7.2.2. Efetuar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato através 
de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório sobre a execução 
do objeto contratado, atestará, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas pela 

 

Contratada, referentes às suas aquisições e anotará em registro próprio as 
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93; 
7.2.3. Designar o departamento responsável pela gestão do contrato e 
acompanhamento do fornecimento, disponibilizando os respectivos telefones de 
contato à CONTRATADA; 
7.2.4. Fiscalizar as instalações da contratada, equipamentos, espaço físico e 
qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da contratada, 
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 
ocasião da assinatura do contrato; 
7.2.5. Emitir requisição/solicitação/ autorização de fornecimento, em no máximo 
até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme a necessidade, 
para o fornecimento dos produtos contratados; 
7.2.6. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do 
Contrato, inclusive as informações sobre local e horários para a entrega dos 
produtos, quando o mesmo for alterado; 
7.2.7. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada 
desde que não haja impedimento legal para o fato; 
7.2.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.2.9. Zelar pela execução integral do contrato, conforme especificações e 
determinações do contrato, do edital e seus anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 
7.2.10. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato, fixando-lhe prazo para 
correção de tais irregularidades; 
7.2.11. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
7.2.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao Município de Pindorama - TO; 
7.2.13. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da 
lei 8666/93 em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme 
verificação e avaliação do gestor do contrato. 
 
7.3 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
7.3.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato; 
7.3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos 
termos do art.65 da Lei nº 8.666/93; 
7.3.3. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento desta Ata; 
7.3.4 Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
7.3.5 Aplicar as sanções administrativas 
contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

 

7.3.6 Prestar à contratada todos os esclarecimentos 
necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
7.3.7Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 
7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito: 
 
8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido 
de processo administrativo com ampla defesa, quando: 
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços; 
b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração; 
c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de 
Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aquele praticado no mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração; 
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda 
que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda 
que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
 
8.4.2 Pela Detentora quando: 
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou 
força maior; 
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante. 
 
8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro 
de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela Administração, ou 
bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no 
Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre 
atendida à conveniência administrativa. 
 
8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente 
pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 
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(trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses 
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, 
judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 
 
8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou 
indenização de qualquer natureza. 
 
8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em 
Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se 
o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 
 
8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE 
 
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou 
entidade da Administração Publica que não tenha participado do certame, 
mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em 
vigor e respectivas atualizações. 
 
9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem 
fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador.  
 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
9.5 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.  
 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata.  

 

7.3.6 Prestar à contratada todos os esclarecimentos 
necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
7.3.7Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 
7.3.8 Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito: 
 
8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido 
de processo administrativo com ampla defesa, quando: 
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços; 
b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração; 
c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de 
Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aquele praticado no mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 
administração; 
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda 
que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda 
que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
 
8.4.2 Pela Detentora quando: 
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou 
força maior; 
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante. 
 
8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro 
de Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela Administração, ou 
bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no 
Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre 
atendida à conveniência administrativa. 
 
8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente 
pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 

 

 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de 
anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 
aplicação de penalidade prevista.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as 
condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no 
artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto:  
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao 
fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, 
notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à 
Administração. 
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração 
aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos 
seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, por 
prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total Contratado;  
b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Contrato, 
por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela 
contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  
c)  Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida;  
d)  Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta; 
e)  Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos 
previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Pindorama - TO, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 
7º da Lei nº 10.520/2002 e do decreto nº 3.555, de 2000: 
a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da 
sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 
j) Não executar total ou parcialmente o contrato. 
V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua 
natureza de gravidade. 
10.1.1. Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do 
pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do 
art. 86 da Lei 8.666/93. 
10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante 
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida 
no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  
10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a 
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A 
notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso 
de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 
considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  
10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o 
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 
10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 16.1 são da 
competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, 
conforme o caso. 
10.6. A sanção prevista no item V do item 16.1 é da competência de autoridade 
superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

 

reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se 
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 
10.7. As sanções previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis; 
10.8. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na 
entrega do objeto advier de caso fortuito ou de força maior; 
10.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à 
contratada o contraditório e a ampla defesa; 
10.10. Outras sanções ocorrerão conforme Edital e Legislação aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  Município de 
Pindorama - TO. 
 
11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração da ARP, 
conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as seguintes 
obrigações: 
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada a 
ordem de classificação indicada na licitação. 
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 
preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de 
aplicação de penalidades. 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata. 
f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da 
administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata. 
h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 
i) Efetuar o pagamento dos “Medicamentos, insumos e materiais odontológicos” 
entregues nas condições estabelecidas neste Edital; 
j) Rejeitar, no todo ou em parte, os “Medicamentos, insumos e materiais 
odontológicos”entregues em desacordo com as respectivas especificações; 
k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela 
perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 
verificar vícios ou defeitos.  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS  
12.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referencia 

são os seguintes: 
 

Código Produto Modelo Marca/Fabrica
nte Qtde/Unid Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

0002 ACIDO ACETILSALICÊLICO 
100MG 

ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG EMS 50.000 CPR R$ 0,04 2.000,00 

0003 ACIDOASCÓRBICO 200MG/ML 
20ML GOTAS 

ACIDO ASCÓRBICO 200MG/ML 
20ML GOTAS 

GEOLAB 240 FR R$ 1,46 350,40 

0004 ACIDO ASCÓRBICO 500MG ACIDO ASCÓRBICO 500MG NATULAB 2.500 CPR R$ 0,12 300,00 
0006 ACIDO FÓLICO 5MG ACIDO FÓLICO 5MG EMS 22.000 CPR R$ 0,04 880,00 
0007 ACIDO TRANEXAMICO 

50MG/ML 5ML 
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 
5ML 

HIPOLABOR 250 AMP R$ 4,00 1.000,00 

0008 ADRENALINA 01MG 1ML ADRENALINA 01MG 1ML HIPOLABOR 400 AMP R$ 0,28 112,00 
0009 AGUA P/ INJEÇAO 10ML AGUA P/ INJEÇÃO 10ML EQUIPLEX 6.000 AMP R$ 0,41 2.460,00 
0011 ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML 

SUSPENÇÃO ORAL 
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML 
SUSPENSÃO ORAL 

PRATI 1.800 FR R$ 0,96 1.728,00 

0012 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 100MG PRATI 2.800 CPR R$ 0,14 392,00 
0013 AMBROXOL ADULTO 100ML 

XAROPE 
AMBROXOL ADULTO 100ML 
XAROPE 

FARMACE 2.200 FR R$ 1,94 4.268,00 

0014 AMBROXOL PEDIATRICO 
100ML XAROPE 

AMBROXOL PEDIATRICO 100ML 
XAROPE 

FARMACE 2.000 FR R$ 1,94 3.880,00 

0015 AMINOFILINA 200MG AMINOFILINA 200MG TEUTO 1.800 CPR R$ 0,07 126,00 
0018 AMIODARONA INJ 50MG/ML 

3ML 
AMIODARONA INJ 50MG/ML 
3ML 

HIPOLABOR 500 AMP R$ 1,85 925,00 

0019 AMITRIPTILINA 25MG AMITRIPTILINA 25MG GERMED 24.000 CPR R$ 0,05 1.200,00 
0020 AMOXICILINA + CLAVULANATO 

DE POTASSIO (50 MG + 12,5 
MG)/ML 70ML SUSPENSÃO 
ORAL 

AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASS 

SANDOZ 400 FR R$ 11,60 4.640,00 

0021 AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASSIO 500MG+125MG 

AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASS 

SANDOZ 1.800 CPR R$ 2,13 3.834,00 

0022 AMOXICILINA 500MG AMOXICILINA 500MG PRATI 20.000 CPR R$ 0,21 4.200,00 
0023 AMOXICILINA 50MG/ML 60ML 

SUSPENSÃO ORAL 
AMOXICILINA 50MG/ML 60ML 
SUSPENSÃO 

EMS 2.400 FR R$ 3,11 7.464,00 

0025 ANLODIPINO 10MG ANLODIPINO 10MG GEOLAB 20.000 CPR R$ 0,06 1.200,00 
0026 ANLODIPINO 5MG ANLODIPINO 5MG GEOLAB 15.000 CPR R$ 0,03 450,00 
0027 ATENOLOL 100MG ATENOLOL 100MG GERMED 6.000 CPR R$ 0,09 540,00 
0028 ATENOLOL 25MG ATENOLOL 25MG GERMED 20.000 CPR R$ 0,04 800,00 
0029 ATENOLOL 50MG ATENOLOL 50MG GERMED 15.000 CPR R$ 0,08 1.200,00 
0030 ATROPINA 0,250MG 1ML ATROPINA 0,250MG 1ML FARMACE 500 AMP R$ 0,55 275,00 
0031 AZITROMICINA 40MG/ML 

15ML SUSPENSÃO 
AZITROMICINA 40MG/ML 15ML 
SUSPENSÃO 

PRATI 600 FR R$ 4,84 2.904,00 

0032 AZITROMICINA 500MG AZITROMICINA 500MG PRATI 10.000 CPR R$ 0,74 7.400,00 
0035 BROMAZEPAM 3MG BROMAZEPAM 3MG TEUTO 5.000 CPR R$ 0,09 450,00 

 

 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de 
anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 
aplicação de penalidade prevista.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. À contratada poderá ser aplicada as sanções adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as 
condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no 
artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, 
conforme disposto:  
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao 
fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, 
notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à 
Administração. 
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração 
aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos 
seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, por 
prazo não superior a 05 (cinco) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total Contratado;  
b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Contrato, 
por prazo superior a 10 (dez) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela 
contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  
c)  Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida;  
d)  Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta; 
e)  Por desistência da proposta, após ser contratada, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 
15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária 
será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. 
Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
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0036 BROMAZEPAM 6MG BROMAZEPAM 6MG TEUTO 5.000 CPR R$ 0,15 750,00 
0037 BROMETO DE IPRATROPIO GTS 

0,250MG/ML 20ML 
SOLUÇÃOINALANTE 

BROMETO DE IPRATROPIO GTS 
0,250MG/M 

HIPOLABOR 300 FR R$ 1,27 381,00 

0038 BROMIDRATO DE FENOTEROL 
GTS 05MG/ML 20ML 
SOLUÇÃOINALANTE 

BROMIDRATO DE FENOTEROL 
GTS 05MG/ML 

PRATI 200 FR R$ 9,90 1.980,00 

0039 BROMOPRIDA 4MG/ML 
GOTAS 20ML 

BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 
20ML 

NATIVITA 400 FR R$ 1,12 448,00 

0040 BROMOPRIDA INJ 10MG/2ML 
2ML 

BROMOPRIDA INJ 10MG/2ML 
2ML 

UNIÃO 
QUIMICA 

600 AMP R$ 3,43 2.058,00 

0041 BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 
6,67MG/ML + 333,4MG/ML 
GTS 

BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA + DIPI 

FARMACE 1.000 FR R$ 5,92 5.920,00 

0043 CAPTOPRIL 25MG CAPTOPRIL 25MG PRATI 48.000 CPR R$ 0,02 960,00 
0044 CAPTOPRIL 50MG CAPTOPRIL 50MG PRATI 5.000 CPR R$ 0,05 250,00 
0045 CARBAMAZEPINA 200MG CARBAMAZEPINA 200MG BRAINFARMA 12.000 CPR R$ 0,23 2.760,00 
0046 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 

100ML 
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 
100ML 

HIPOLABOR 300 FR R$ 2,98 894,00 

0047 CARBONATO DE CALCIO 
500MG 

CARBONATO DE CALCIO 500MG SANOFI 5.000 CPR R$ 0,06 300,00 

0048 CARBONATO DE LÍTIO 300MG CARBONATO DE LÍTIO 300MG EUROFARMA 3.600 CPR R$ 0,31 1.116,00 
0049 CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 12,5MG EMS 2.000 CPR R$ 0,09 180,00 
0050 CEFALEXINA 500MG CEFALEXINA 500MG ABL 10.000 CPR R$ 0,38 3.800,00 
0051 CEFALEXINA 50MG/ML 60ML 

SUSPENSÃO ORAL 
CEFALEXINA 50MG/ML 60ML 
SUSPENSÃO O 

ABL 500 FR R$ 9,19 4.595,00 

0052 CEFALOTINA 1GR CEFALOTINA 1GR BLAU 300 AMP R$ 4,99 1.497,00 
0053 CEFTRIAXONA 1GR CEFTRIAXONA 1GR ABL 1.200 AMP R$ 4,80 5.760,00 
0054 CETOCONAZOL 200MG CETOCONAZOL 200MG PRATI 5.000 CPR R$ 0,24 1.200,00 
0055 CETOCONAZOL 20MG/G 30G 

CREME 
CETOCONAZOL 20MG/G 30G 
CREME 

HIPOLABOR 400 TUB R$ 3,38 1.352,00 

0056 CETOPROFENO100MG IV CETOPROFENO100MG IV CRISTALIA 1.200 AMP R$ 4,64 5.568,00 
0057 CIMETIDINA CP DE 200MG CIMETIDINA CP DE 200MG PRATI 5.000 CPR R$ 0,37 1.850,00 
0058 CINARIZINA 25MG CINARIZINA 25MG RANBAXY 3.600 CPR R$ 0,10 360,00 
0059 CINARIZINA 75MG CINARIZINA 75MG RANBAXY 3.600 CPR R$ 0,29 1.044,00 
0060 CIPROFLOXACINO 500MG CIPROFLOXACINO 500MG BRAINFARMA 9.000 CPR R$ 0,19 1.710,00 
0061 CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 0,5MG SANOFI 4.800 CPR R$ 0,06 288,00 
0062 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 

20ML 
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 20ML TEUTO 500 FR R$ 2,78 1.390,00 

0063 CLONAZEPAM 2MG CLONAZEPAM 2MG PHARLAB 18.000 CPR R$ 0,05 900,00 
0064 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 

INJETAVEL 10ML 
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 
INJETAVEL 

SAMTEC 1.000 AMP R$ 0,05 50,00 

0065 CLORETO DE SODIO 20% 
INJETAVEL 10ML 

CLORETO DE SODIO 20% 
INJETAVEL 10ML 

SAMTEC 600 AMP R$ 0,56 336,00 

 

0066 COLAGENASE 
C/CLORAFENICOL 30G 
POMADA 

COLAGENASE C/CLORAFENICOL 
30G POMAD 

CRISTALIA 300 TUB R$ 14,93 4.479,00 

0067 COMPRIMIDOLEXO B COMPRIMIDOLEXO B NATULAB 10.000 CPR R$ 0,01 100,00 
0068 COMPRIMIDOLEXO B 

INJETAVEL 02ML 
COMPRIMIDOLEXO B INJETAVEL 
02ML 

HYPOFARMA 7.500 AMP R$ 0,84 6.300,00 

0069 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 
120ML ELIXIR 

DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 
120ML ELIXIR 

GEOLAB 2.000 FR R$ 1,62 3.240,00 

0070 DEXAMETASONA 0,1% CREME 
10 GR 

DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 
GR 

PRATI 2.000 TUB R$ 1,12 2.240,00 

0071 DEXAMETASONA 1ML 
2MG/ML 

DEXAMETASONA 1ML 2MG/ML FARMACE 4.800 AMP R$ 1,86 8.928,00 

0072 DEXAMETASONA 4MG DEXAMETASONA 4MG TEUTO 4.800 CPR R$ 0,22 1.056,00 
0073 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ 

02,5ML 
DEXAMETASONA 4MG/ML INJ 
02,5ML 

HIPOLABOR 4.800 AMP R$ 3,50 16.800,00 

0074 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 
MG/ML 100ML XAROPE 

DEXCLORFENIRAMINA 0,4 
MG/ML 100ML 

HIPOLABOR 1.500 FR R$ 1,50 2.250,00 

0075 DEXCLORFENIRAMINA 2MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG BRAINFARMA 12.000 CPR R$ 0,07 840,00 
0076 DIAZEPAM 10MG DIAZEPAM 10MG LEGRAND 15.000 CPR R$ 0,04 600,00 
0077 DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 5MG LEGRAND 4.800 CPR R$ 0,05 240,00 
0078 DIAZEPAM INJ 5MG/ML 02ML DIAZEPAM INJ 5MG/ML 02ML TEUTO 600 AMP R$ 0,65 390,00 
0079 DICLOFENACO SÓDIO 

75MG/ML 3ML 
DICLOFENACO SÓDIO 75MG/ML 
3ML 

FRESENIUS 3.000 AMP R$ 1,36 4.080,00 

0080 DIGOXINA 0,25MG DIGOXINA 0,25MG TEUTO 1.200 CPR R$ 0,16 192,00 
0081 DIPIRONA SÓDIO 500MG DIPIRONA SÓDIO500MG PRATI 24.000 CPR R$ 0,13 3.120,00 
0082 DIPIRONA SÓDIO 500MG/ML 

10ML SOLUÇÃO ORAL 
DIPIRONA SÓDIO500MG/ML 
10ML SOLU‚ 

PRATI 2.400 FR R$ 1,01 2.424,00 

0083 DIPIRONA SÓDIO INJETAVEL 
500MG/ML 2ML 

DIPIRONA SÓDIOINJETAVEL 
500MG/ML 

TEUTO 10.000 AMP R$ 1,32 13.200,00 

0084 DOPAMINA INJ. 5MG/ML 
10ML 

DOPAMINA INJ. 5MG/ML 10ML HIPOLABOR 500 AMP R$ 3,31 1.655,00 

0085 EFEDRINA 50MG/ML 1ML EFEDRINA 50MG/ML 1ML HIPOLABOR 200 AMP R$ 5,75 1.150,00 
0086 ENALAPRIL 10MG ENALAPRIL 10MG TEUTO 18.000 CPR R$ 0,05 900,00 
0087 ENALAPRIL 20MG ENALAPRIL 20MG TEUTO 18.000 CPR R$ 0,05 900,00 
0088 ENALAPRIL 5MG ENALAPRIL 5MG TEUTO 5.000 CPR R$ 0,04 200,00 
0089 ESCITALOPRAM 10MG ESCITALOPRAM 10MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,19 228,00 
0090 ESCITALOPRAM 20MG ESCITALOPRAM 20MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,36 432,00 
0091 ESCITALOPRAM 15MG ESCITALOPRAM 15MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,45 540,00 
0092 ESCOPOLAMINA 

(BUTILBROMETO) +DIPIRONA 
INJETAVEL 5ML 

ESCOPOLAMINA 
(BUTILBROMETO) 
+DIPIR 

HIPOLABOR 2.500 AMP R$ 1,98 4.950,00 

0093 ESCOPOLAMINA SIMPLES 
INJETAVEL 1ML 

ESCOPOLAMINA SIMPLES 
INJETAVEL 1ML 

TEUTO 1.200 AMP R$ 1,22 1.464,00 

0094 ESPIRONOLACTONA 50MG ESPIRONOLACTONA 50MG EUROFARMA 6.000 CPR R$ 0,46 2.760,00 
0095 ETILEFRINA 10MG/ML 

06X01ML 
ETILEFRINA 10MG/ML 06X01ML UNIÃO 

QUIMICA 
50 CX R$ 10,58 529,00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS  
12.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referencia 

são os seguintes: 
 

Código Produto Modelo Marca/Fabrica
nte Qtde/Unid Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

0002 ACIDO ACETILSALICÊLICO 
100MG 

ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG EMS 50.000 CPR R$ 0,04 2.000,00 

0003 ACIDOASCÓRBICO 200MG/ML 
20ML GOTAS 

ACIDO ASCÓRBICO 200MG/ML 
20ML GOTAS 

GEOLAB 240 FR R$ 1,46 350,40 

0004 ACIDO ASCÓRBICO 500MG ACIDO ASCÓRBICO 500MG NATULAB 2.500 CPR R$ 0,12 300,00 
0006 ACIDO FÓLICO 5MG ACIDO FÓLICO 5MG EMS 22.000 CPR R$ 0,04 880,00 
0007 ACIDO TRANEXAMICO 

50MG/ML 5ML 
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 
5ML 

HIPOLABOR 250 AMP R$ 4,00 1.000,00 

0008 ADRENALINA 01MG 1ML ADRENALINA 01MG 1ML HIPOLABOR 400 AMP R$ 0,28 112,00 
0009 AGUA P/ INJEÇAO 10ML AGUA P/ INJEÇÃO 10ML EQUIPLEX 6.000 AMP R$ 0,41 2.460,00 
0011 ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML 

SUSPENÇÃO ORAL 
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML 
SUSPENSÃO ORAL 

PRATI 1.800 FR R$ 0,96 1.728,00 

0012 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 100MG PRATI 2.800 CPR R$ 0,14 392,00 
0013 AMBROXOL ADULTO 100ML 

XAROPE 
AMBROXOL ADULTO 100ML 
XAROPE 

FARMACE 2.200 FR R$ 1,94 4.268,00 

0014 AMBROXOL PEDIATRICO 
100ML XAROPE 

AMBROXOL PEDIATRICO 100ML 
XAROPE 

FARMACE 2.000 FR R$ 1,94 3.880,00 

0015 AMINOFILINA 200MG AMINOFILINA 200MG TEUTO 1.800 CPR R$ 0,07 126,00 
0018 AMIODARONA INJ 50MG/ML 

3ML 
AMIODARONA INJ 50MG/ML 
3ML 

HIPOLABOR 500 AMP R$ 1,85 925,00 

0019 AMITRIPTILINA 25MG AMITRIPTILINA 25MG GERMED 24.000 CPR R$ 0,05 1.200,00 
0020 AMOXICILINA + CLAVULANATO 

DE POTASSIO (50 MG + 12,5 
MG)/ML 70ML SUSPENSÃO 
ORAL 

AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASS 

SANDOZ 400 FR R$ 11,60 4.640,00 

0021 AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASSIO 500MG+125MG 

AMOXICILINA + CLAVULANATO 
DE POTASS 

SANDOZ 1.800 CPR R$ 2,13 3.834,00 

0022 AMOXICILINA 500MG AMOXICILINA 500MG PRATI 20.000 CPR R$ 0,21 4.200,00 
0023 AMOXICILINA 50MG/ML 60ML 

SUSPENSÃO ORAL 
AMOXICILINA 50MG/ML 60ML 
SUSPENSÃO 

EMS 2.400 FR R$ 3,11 7.464,00 

0025 ANLODIPINO 10MG ANLODIPINO 10MG GEOLAB 20.000 CPR R$ 0,06 1.200,00 
0026 ANLODIPINO 5MG ANLODIPINO 5MG GEOLAB 15.000 CPR R$ 0,03 450,00 
0027 ATENOLOL 100MG ATENOLOL 100MG GERMED 6.000 CPR R$ 0,09 540,00 
0028 ATENOLOL 25MG ATENOLOL 25MG GERMED 20.000 CPR R$ 0,04 800,00 
0029 ATENOLOL 50MG ATENOLOL 50MG GERMED 15.000 CPR R$ 0,08 1.200,00 
0030 ATROPINA 0,250MG 1ML ATROPINA 0,250MG 1ML FARMACE 500 AMP R$ 0,55 275,00 
0031 AZITROMICINA 40MG/ML 

15ML SUSPENSÃO 
AZITROMICINA 40MG/ML 15ML 
SUSPENSÃO 

PRATI 600 FR R$ 4,84 2.904,00 

0032 AZITROMICINA 500MG AZITROMICINA 500MG PRATI 10.000 CPR R$ 0,74 7.400,00 
0035 BROMAZEPAM 3MG BROMAZEPAM 3MG TEUTO 5.000 CPR R$ 0,09 450,00 

 

0066 COLAGENASE 
C/CLORAFENICOL 30G 
POMADA 

COLAGENASE C/CLORAFENICOL 
30G POMAD 

CRISTALIA 300 TUB R$ 14,93 4.479,00 

0067 COMPRIMIDOLEXO B COMPRIMIDOLEXO B NATULAB 10.000 CPR R$ 0,01 100,00 
0068 COMPRIMIDOLEXO B 

INJETAVEL 02ML 
COMPRIMIDOLEXO B INJETAVEL 
02ML 

HYPOFARMA 7.500 AMP R$ 0,84 6.300,00 

0069 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 
120ML ELIXIR 

DEXAMETASONA 0,1 MG/ML 
120ML ELIXIR 

GEOLAB 2.000 FR R$ 1,62 3.240,00 

0070 DEXAMETASONA 0,1% CREME 
10 GR 

DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 
GR 

PRATI 2.000 TUB R$ 1,12 2.240,00 

0071 DEXAMETASONA 1ML 
2MG/ML 

DEXAMETASONA 1ML 2MG/ML FARMACE 4.800 AMP R$ 1,86 8.928,00 

0072 DEXAMETASONA 4MG DEXAMETASONA 4MG TEUTO 4.800 CPR R$ 0,22 1.056,00 
0073 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ 

02,5ML 
DEXAMETASONA 4MG/ML INJ 
02,5ML 

HIPOLABOR 4.800 AMP R$ 3,50 16.800,00 

0074 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 
MG/ML 100ML XAROPE 

DEXCLORFENIRAMINA 0,4 
MG/ML 100ML 

HIPOLABOR 1.500 FR R$ 1,50 2.250,00 

0075 DEXCLORFENIRAMINA 2MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG BRAINFARMA 12.000 CPR R$ 0,07 840,00 
0076 DIAZEPAM 10MG DIAZEPAM 10MG LEGRAND 15.000 CPR R$ 0,04 600,00 
0077 DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 5MG LEGRAND 4.800 CPR R$ 0,05 240,00 
0078 DIAZEPAM INJ 5MG/ML 02ML DIAZEPAM INJ 5MG/ML 02ML TEUTO 600 AMP R$ 0,65 390,00 
0079 DICLOFENACO SÓDIO 

75MG/ML 3ML 
DICLOFENACO SÓDIO 75MG/ML 
3ML 

FRESENIUS 3.000 AMP R$ 1,36 4.080,00 

0080 DIGOXINA 0,25MG DIGOXINA 0,25MG TEUTO 1.200 CPR R$ 0,16 192,00 
0081 DIPIRONA SÓDIO 500MG DIPIRONA SÓDIO500MG PRATI 24.000 CPR R$ 0,13 3.120,00 
0082 DIPIRONA SÓDIO 500MG/ML 

10ML SOLUÇÃO ORAL 
DIPIRONA SÓDIO500MG/ML 
10ML SOLU‚ 

PRATI 2.400 FR R$ 1,01 2.424,00 

0083 DIPIRONA SÓDIO INJETAVEL 
500MG/ML 2ML 

DIPIRONA SÓDIOINJETAVEL 
500MG/ML 

TEUTO 10.000 AMP R$ 1,32 13.200,00 

0084 DOPAMINA INJ. 5MG/ML 
10ML 

DOPAMINA INJ. 5MG/ML 10ML HIPOLABOR 500 AMP R$ 3,31 1.655,00 

0085 EFEDRINA 50MG/ML 1ML EFEDRINA 50MG/ML 1ML HIPOLABOR 200 AMP R$ 5,75 1.150,00 
0086 ENALAPRIL 10MG ENALAPRIL 10MG TEUTO 18.000 CPR R$ 0,05 900,00 
0087 ENALAPRIL 20MG ENALAPRIL 20MG TEUTO 18.000 CPR R$ 0,05 900,00 
0088 ENALAPRIL 5MG ENALAPRIL 5MG TEUTO 5.000 CPR R$ 0,04 200,00 
0089 ESCITALOPRAM 10MG ESCITALOPRAM 10MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,19 228,00 
0090 ESCITALOPRAM 20MG ESCITALOPRAM 20MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,36 432,00 
0091 ESCITALOPRAM 15MG ESCITALOPRAM 15MG SANDOZ 1.200 CPR R$ 0,45 540,00 
0092 ESCOPOLAMINA 

(BUTILBROMETO) +DIPIRONA 
INJETAVEL 5ML 

ESCOPOLAMINA 
(BUTILBROMETO) 
+DIPIR 

HIPOLABOR 2.500 AMP R$ 1,98 4.950,00 

0093 ESCOPOLAMINA SIMPLES 
INJETAVEL 1ML 

ESCOPOLAMINA SIMPLES 
INJETAVEL 1ML 

TEUTO 1.200 AMP R$ 1,22 1.464,00 

0094 ESPIRONOLACTONA 50MG ESPIRONOLACTONA 50MG EUROFARMA 6.000 CPR R$ 0,46 2.760,00 
0095 ETILEFRINA 10MG/ML 

06X01ML 
ETILEFRINA 10MG/ML 06X01ML UNIÃO 

QUIMICA 
50 CX R$ 10,58 529,00 

 

0096 FENITOINA INJETAVEL 
50MG/ML 5ML 

FENITOINA INJETAVEL 50MG/ML 
5ML 

TEUTO 300 AMP R$ 2,80 840,00 

0097 FENITOÊNA SÓDIO100MG FENITOêNA SÓDIO100MG TEUTO 7.000 CPR R$ 0,12 840,00 
0098 FENOBARBITAL 100MG FENOBARBITAL 100MG TEUTO 7.000 CPR R$ 0,18 1.260,00 
0099 FENOBARBITAL 40MG/ML 

20ML 
FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML UNIÃO 

QUIMICA 
400 FR R$ 4,65 1.860,00 

0100 FENOBARBITAL INJETAVEL 
200MG/ML1ML 

FENOBARBITAL INJETAVEL 
200MG/ML1ML 

TEUTO 150 AMP R$ 2,76 414,00 

0101 FENOBARBITAL 
INJETAVEL100MG/ML 2ML 

FENOBARBITAL 
INJETAVEL100MG/ML 2ML 

CRISTÁLIA 150 AMP R$ 1,84 276,00 

0102 FITOMENADIONA 10MG/ML 
1ML 

FITOMENADIONA 10MG/ML 
1ML 

HIPOLABOR 500 AMP R$ 2,00 1.000,00 

0103 FLUCONAZOL 150MG 
CAPSULA 

FLUCONAZOL 150MG CAPSULA MEDQUIMICA 5.000 CPR R$ 0,27 1.350,00 

0104 FLUOXETINA 20MG CAPSULA FLUOXETINA 20MG CAPSULA PHARLAB 12.000 CPR R$ 0,07 840,00 
0105 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML TEUTO 1.000 AMP R$ 1,10 1.100,00 
0106 FUROSEMIDA 40MG FUROSEMIDA 40MG HIPOLABOR 36.000 CPR R$ 0,05 1.800,00 
0107 GLIBENCLAMIDA 5MG GLIBENCLAMIDA5MG GEOLAB 30.000 CPR R$ 0,03 900,00 
0108 GLICOSE 25% 10ML GLICOSE 25% 10ML SAMTEC 500 AMP R$ 0,72 360,00 
0109 GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML SAMTEC 500 AMP R$ 0,85 425,00 
0110 HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML 

SOLUÇÃO ORAL 
HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML 
SOLUÇÃO ORAL 

PRATI 400 FR R$ 5,20 2.080,00 

0111 HALOPERIDOL 5MG HALOPERIDOL 5MG JANSSEN 40.000 CPR R$ 0,13 5.200,00 
0112 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML HYPOFARMA 400 AMP R$ 3,74 1.496,00 
0113 HALOPERIDOL DECANOATO 

1ML 
HALOPERIDOL DECANOATO 1ML CRISTÁLIA 400 AMP R$ 10,50 4.200,00 

0114 HIDRALAZINA 1ML 20MG/ML HIDRALAZINA 1ML 20MG/ML CRISTÁLIA 440 AMP R$ 5,41 2.380,40 
0115 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG HIDROCLOROTIAZIDA 25MG MEDQUIMICA 60.000 CPR R$ 0,03 1.800,00 
0116 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG HIDROCLOROTIAZIDA 50MG MEDQUIMICA 5.000 CPR R$ 0,05 250,00 
0117 HIDROCORTISONA 100MG HIDROCORTISONA 100MG UNIÃO 

QUÍMICA 
600 AMP R$ 2,91 1.746,00 

0118 HIDROCORTISONA 500MG HIDROCORTISONA 500MG UNIÃO 
QUÍMICA 

800 AMP R$ 5,73 4.584,00 

0119 HIDROXIDO DE 
ALUMINIO+HIDROXIDO DE 
MAGNESIO 100ML 

HIDROXIDO DE 
ALUMINIO+HIDROXIDO DE 

NATULAB 600 FR R$ 2,69 1.614,00 

0120 IBUPROFENO 600MG IBUPROFENO 600MG PRATI 24.000 CPR R$ 0,16 3.840,00 
0121 IBUPROFENO GTS 50MG/ML 

30ML SOLUÇÃO ORAL 
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 
30ML SOLUÇÃO ORAL 

TEUTO 1.400 FR R$ 1,41 1.974,00 

0122 INSULINA TOUJEO SOLOSTAR 
INJ 300U/ML 1,5ML (CANETA) 

INSULINA TOUJEO SOLOSTAR INJ 
300U/M 

SANOFI 
MEDLEY 

30 FR R$ 214,20 6.426,00 

0123 ISOSSORBIDA 5MG 
SUBLINGUAL 

ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL EMS 4.000 CPR R$ 0,30 1.200,00 

0124 LEVODOPA+CLORIDRATO 
BENZERAZIDA 200/50MG 

LEVODOPA+CLORIDRATEOMS 
BENZERAZIDA 200 EMS 1.200 CPR R$ 2,49 2.988,00 

0125 LIDOCAÍNA 2% 30GR GEL LIDOCAÍNA 2% 30GR       CRISTÁLIA GEL 500 TUB R$ 2,32 1.160,00 

 

0126 LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML LIDOCAINA 2% S/    VASO 20ML HYPOFARMA 300 AMP R$ 4,00 1.200,00 
0127 LIDOCAINA C/VASO 2% 20ML LIDOCAINA C/VASO   2% 20ML HYPOFARMA 120 AMP R$ 4,00 480,00 
0128 LORATADINA 10MG LORATADINA 10MG          BRAINFARMA 6.000 CPR R$ 0,13 780,00 
0129 LORATADINA 1MG/ML 100ML 

XAROPE 
LORATADINA 1MG/ML   100ML 
XAROPE PRATI 

500 FR R$ 2,00 1.000,00 

0130 LOSARTANA POTASSICA 
100MG 

LOSARTANA POTASSICA 100MG PRATI 1.500 CPR R$ 0,09 135,00 

0131 LOSARTANA POTASSICA 50MG LOSARTANA POTASSICA 50MG PRATI 72.000 CPR R$ 0,08 5.760,00 
0132 MEBENDAZOL 100MG MEBENDAZOL 100MG CRISTÁLIA 5.000 CPR R$ 0,18 900,00 
0133 MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML 

SUSPENSÃO 
MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML 
SUSPENSÃO 

BELFAR 1.000 FR R$ 1,21 1.210,00 

0134 METFORMINA 500MG METFORMINA 500MG PRATI 12.000 CPR R$ 0,10 1.200,00 
0135 METFORMINA 850MG METFORMINA 850MG PRATI 60.000 CPR R$ 0,09 5.400,00 
0136 METILDOPA 250MG METILDOPA 250MG EMS 6.000 CPR R$ 0,38 2.280,00 
0137 METILDOPA 500MG METILDOPA 500MG EMS 6.000 CPR R$ 1,07 6.420,00 
0138 METILERGOMETRINA 

0,2MG/ML 1ML 
METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 
1ML 

UNIÃO 
QUÍMICA 

500 AMP R$ 2,17 1.085,00 

0139 METOCLOPRAMIDA 10MG METOCLOPRAMIDA 10MG HIPOLABOR 6.000 CPR R$ 0,07 420,00 
0140 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 

10ML SOLUÇÃOORAL 
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 
10ML SOLUÇÃO 

MARIOL 1.000 FR R$ 0,84 840,00 

0141 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 
2ML 

METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 
2ML 

TEUTO 1.200 AMP R$ 0,63 756,00 

0142 METRONIDAZOL 100MG/G 
50G CREME VAGINAL 

METRONIDAZOL 100MG/G 50G 
CREME VAGI 

SANVAL 720 TUB R$ 5,48 3.945,60 

0143 METRONIDAZOL 250MG METRONIDAZOL 250MG PRATI 12.000 CPR R$ 0,13 1.560,00 
0144 METRONIDAZOL 500MG 

INJETAVEL 100ML 
METRONIDAZOL 500MG 
INJETAVEL 
100ML 

JP INDUSTRIA 300 AMP R$ 3,27 981,00 

0145 MICONAZOL 2% CREME 
VAGINAL 80G 

MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 
80G 

PRATI 720 TUB R$ 6,63 4.773,60 

0146 MORFINA 0,2MG INJETAVEL 
1ML CAIXA/50 

MORFINA 0,2MG INJETAVEL 1ML 
CAIXA/5 

CRISTÁLIA 5 CX R$ 268,55 1.342,75 

0147 MORFINA 10MG INJETAVEL 
1ML CAIXA/ 100 

MORFINA 10MG INJETAVEL 1ML 
CAIXA/ 1 

CRISTÁLIA 5 CX R$ 6,17 30,85 

0148 NEOMICINA+BACITRACINA 
5MG+250UI 10GR POMADA 

NEOMICINA+BACITRACINTA 
5MG+250UI 10G TEUTO 1.200 TUB R$ 1,75 2.100,00 

0149 NIMESULIDA 100MG NIMESULIDA 100MG         CIMED 18.000 CPR R$ 0,09 1.620,00 
0150 NIMESULIDA 50MG/ML GTS 

15ML 
NIMESULIDA 50MG/ML     GTS 
15ML 

VITAMEDIC 1.200 FR R$ 1,36 1.632,00 

0151 NISTATINA CREME VAGINAL NISTATINA CREME  VAGINAL PRATI 720 TUB R$ 3,77 2.714,40 
0152 NORTRIPTILINA 50MG NORTRIPTILINA 50MG      RANBAXY 1.200 CPR R$ 0,64 768,00 
0153 NORTRIPTILINA 75MG NORTRIPTILINA 75MG      RANBAXY 1.200 CPR R$ 1,00 1.200,00 
0154 ÓLEO MINERAL 100ML ÓLEOMINERAL 100ML       INGÁ 200 FR R$ 4,40 880,00 
0155 OMEPRAZOL 20MG OMEPRAZOL 20MG           PRATI 5.000 CPR R$ 0,07 350,00 
0156 OMEPRAZOL 40MG OMEPRAZOL 40MG           PRATI 5.000 CPR R$ 0,24 1.200,00 
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0157 OXACILINA INJ.DE 500MG OXACILINA INJ.DE  500MG AUROBINDO 400 AMP R$ 1,70 680,00 
0158 PARACETAMOL 200MG/ML 

SOLUÇÃO ORAL 10ML 
PARACETAMOL                 
200MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 1 

FARMACE 2.000 FR R$ 0,18 360,00 

0159 PARACETAMOL 500MG PARACETAMOL                 500MG PRATI 18.000 CPR R$ 0,09 1.620,00 
0160 PARACETAMOL 750MG PARACETAMOL                 750MG PRATI 24.000 CPR R$ 0,09 2.160,00 
0161 PASTA D` AGUA PASTA D` AGUA                SIDEPAL 300 FR R$ 4,00 1.200,00 
0162 PENICILINA BENZATINA 

1.200.000UI INJETAVEL 
PENICILINA                         
BENZATINA 
1.200.000UI IN 

TEUTO 1.200 AMP R$ 9,50 11.400,00 

0164 PREDNISONA 20MG PREDNISONA 20MG         SANVAL 12.000 CPR R$ 0,15 1.800,00 
0166 PROMETAZINA 25MG PROMETAZINA 25MG       TEUTO 12.000 CPR R$ 0,11 1.320,00 
0167 PROMETAZINA 25MG/ML 2ML PROMETAZINA                  

25MG/ML 2ML 
TEUTO 2.000 AMP R$ 2,00 4.000,00 

0171 RISPERIDONA 1MG RISPERIDONA 1MG          PRATI 3.600 CPR R$ 0,10 360,00 
0172 RISPERIDONA 2MG RISPERIDONA 2MG          CRISTÁLIA 3.600 CPR R$ 0,10 360,00 
0173 RISPERIDONA 3MG RISPERIDONA 3MG          CRISTÁLIA 3.600 CPR R$ 0,19 684,00 
0174 SERTRALINA 100MG SERTRALINA 100MG        EUROFARMA 2.000 CPR R$ 0,41 820,00 
0175 SERTRALINA 50MG SERTRALINA 50MG           EUROFARMA 2.400 CPR R$ 0,12 288,00 
0176 SIMETICONA 40MG SIMETICONA 40MG PRATI 5.000 CPR R$ 0,12 600,00 
0177 SIMETICONA 75MG/ML 10ML 

GOTAS 
SIMETICONA 75MG/ML 10ML 
GOTAS 

HIPOLABOR 1.000 FR R$ 1,28 1.280,00 

0178 SINVASTATINA 20MG SINVASTATINA 20MG PHARLAB 12.000 CPR R$ 0,07 840,00 
0179 SINVASTATINA 40MG SINVASTATINA 40MG PHARLAB 6.000 CPR R$ 0,14 840,00 
0180 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 

100ML 
SOLUÇÃOFISIOLÓGICA 0,9% 
100ML 

EUROFARMA 5.040 FR R$ 3,00 15.120,00 

0181 SOLUÇÃOFISIOLÓGICA 0,9% 
250ML 

SOLUÇÃOFISIOLÓGICA 0,9% 
250ML 

EUROFARMA 2.880 FR R$ 3,88 11.174,40 

0182 SOLUÇÃOFISIOLOGICA 0,9% 
500ML 

SOLUÇÃOFISIOLOGICA 0,9% 
500ML 

EUROFARMA 3.000 FR R$ 4,73 14.190,00 

0183 SOLUÇÃO GLICERINA 500ML SOLUÇÃOGLICERINA 500ML FARMACE 300 FR R$ 6,63 1.989,00 
0184 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 

250ML 
SOLUÇÃOGLICOFISIOLOGICA 
250ML 

EQUIPLEX 1.800 FR R$ 4,00 7.200,00 

0185 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 
500ML 

SOLUÇÃOGLICOFISIOLOGICA 
500ML 

EQUIPLEX 1.800 FR R$ 6,00 10.800,00 

0186 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 
100ML 

SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 100ML FARMACE 1.200 FR R$ 2,64 3.168,00 

0187 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 
250ML 

SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML FARMACE 1.800 FR R$ 3,59 6.462,00 

0188 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 
500ML 

SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML FARMACE 1.800 FR R$ 5,00 9.000,00 

0189 SOLUÇÃORINGER C/ LACTADO 
250ML 

SOLUÇÃO RINGER C/ LACTADO 
250ML 

JP INDUSTRIA 1.400 FR R$ 3,28 4.592,00 

0190 SOLUÇÃORINGER C/ LACTADO 
500ML 

SOLUÇÃO RINGER C/ LACTADO 
500ML 

JP INDUSTRIA 1.800 FR R$ 5,49 9.882,00 

0191 SOLUÇÃO RINGER SIMPLES SOLUÇÃO RINGER SIMPLES EQUIPLEX 600 FR R$ 5,11 3.066,00 

 

500ML 500ML 
0192 SULFADIAZINA DE PRATA 

400GR CREME 
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR 
CREME 

PRATI 160 TUB R$ 14,02 2.243,20 

0193 
SULFAMETOXAZOL+TRIMETRO
PRIMA 40+8MG/ML 50ML 
SUSPENSÃO ORAL 

SULFAMETOXAZOL+TRIMEEMTS
ROPRIMA 40+8MG   2.000 FR R$ 5,38 10.760,00 

0194 SULFATO FERROSO 40MG SULFATO FERROSO        40MG BELFAR 24.000 CPR R$ 0,04 960,00 
0195 SULFATO FERROSO 5MG/ML 

XPE 100ML 
SULFATO FERROSO        5MG/ML 
XPE 100ML 

BELFAR 600 FR R$ 5,02 3.012,00 

0196 TENOXICAN 20MG TENOXICAN 20MG             UNIÃO 
QUÍMICA 

600 AMP R$ 7,24 4.344,00 

0197 TENOXICAN 40MG TENOXICAN 40MG            UNIÃO 
QUÍMICA 

600 AMP R$ 12,05 7.230,00 

0198 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 
INJ 

TRAMADOL                         
100MG/2ML 2ML INJ 

EUROFARMA 1.200 AMP R$ 2,39 2.868,00 

0199 VITAMINA C 5ML VITAMINA C 5ML                FARMACE 6.000 AMP R$ 4,65 27.900,00 
0200 ABAIXADOR DE LINGUA 

MADEIRA PACOTE/100 
ABAIXADOR DE  LINGUA 
MADEIRA 
PACOTE/100 

  ESTÍLO 30 CX R$ 4,34 130,20 

0201 ADESIVO CIRCULAR (BLOOD 
STOP) CAIXA/500 

ADESIVO CIRCULAR        (BLOOD 
STOP) CAIXA 

AMP 12 CX R$ 14,40 172,80 

0203 AGUA P/ INJEÇAO 500ML AGUA P/ INJEÇAO                 
500ML 

FRESENIUS 120 FR R$ 3,77 452,40 

0204 AGULHA DESC. PARA RAQUE 
22G 

AGULHA DESC. PARA     RAQUE 
22G 

 UNISIS 100 UN R$ 3,60 360,00 

0205 AGULHA DESC. PARA RAQUE 
23G 

AGULHA DESC. PARA      RAQUE 
23G 

UNISIS 120 UN R$ 3,99 478,80 

0206 AGULHA DESC. PARA RAQUE 
25G 

AGULHA DESC. PARA     RAQUE 
25G 

 UNISIS 120 UN R$ 3,67 440,40 

0207 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 
CAIXA/100 

AGULHA  DESCARTAVEL 13X4,5 
CAIXA/100 

DESCARPACK 60 CX R$ 8,89 533,40 

0208 AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 
CAIXA/100 

AGULHA  DESCARTAVEL 20X5,5 
CAIXA/100 

 DESCARPACK 60 CX R$ 9,62 577,20 

0209 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 
CAIXA/100 

AGULHA  DESCARTAVEL 25X7 
CAIXA/100 

DESCARPACK 60 CX R$ 8,43 505,80 

0210 AGULHA DESCARTAVEL 25X8 
CAIXA/100 

AGULHA DESCARTAVEL 25X8 
CAIXA/100 

 DESCARPACK 60 CX R$ 9,39 563,40 

0211 AGULHA DESCARTAVEL 30X7 
CAIXA/100 

AGULHA DESCARTAVEL 30X7 
CAIXA/100 

 DESCARPACK 60 CX R$ 8,30 498,00 

0212 AGULHA DESCARTAVEL 30X8 
CAIXA/100 

AGULHA DESCARTAVEL 30X8 
CAIXA/100 

DESCARPACK 60 CX R$ 9,39 563,40 

0213 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 
CAIXA/100 

AGULHA DESCARTAVEL 40X12 
CAIXA/100 

DESCARPACK 72 CX R$ 10,02 721,44 

0214 ALCOOL 70% 1000ML ALCOOL 70% 1000ML VIC PHARMA 864 L R$ 6,44 5.564,16 
0215 ALGODÃO 500GR ALGODÃO 500GR EURO MED 120 PC R$ 11,95 1.434,00 
0216 ALGODÃO ORTOPÉDICO 

15CMX1 PACOTE/12 
ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1 
PACOTE/12 

ERS 50 PC R$ 0,90 45,00 

0217 ALGODÃO ORTOPÉDICO 
20CMX1 PACOTE/12 

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1 
PACOTE/12 

ERS 50 PC R$ 0,90 45,00 

 

0218 ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 250ML 

ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 250 

J. PROLAB 48 UN R$ 2,70 129,60 

0219 ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 500ML 

ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 500 

J. PROLAB 48 UN R$ 4,00 192,00 

0220 APARELHO P.A BRA‚O DIGITAL APARELHO P.A BRA‚O DIGITAL G-Tech 24 UN R$ 88,67 2.128,08 
0221 ATADURA CREPE 10CM 

PACOTE/12 
ATADURA CREPE 10CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 3,26 1.630,00 

0222 ATADURA CREPE 15CM 
PACOTE/12 

ATADURA CREPE 15CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 4,88 2.440,00 

0223 ATADURA CREPE 20CM 
PACOTE/12 

ATADURA CREPE 20CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 6,51 3.255,00 

0224 ATADURA GESSADA 10CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 10CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 36,67 440,04 

0225 ATADURA GESSADA 15CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 15CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 55,02 660,24 

0226 ATADURA GESSADA 20CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 20CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 91,69 1.100,28 

0227 AVENTAL DESCARTAVEL 
MANGA LONGA PT/10 

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA 
LONGA PT/ 

EMBRAMAC 350 PC R$ 1,86 651,00 

0228 BOLSA COLETORA DE URINA 
S/FECHADO 2000ML 

BOLSA COLETORA DE URINA 
S/FECHADO 2 

LABOR 500 UN R$ 3,77 1.885,00 

0229 BOLSA DE COLOSTOMIA 
DRENAVEL 

BOLSA DE COLOSTOMIA 
DRENAVEL 

BRAUN 300 UN R$ 8,89 2.667,00 

0230 CATETER INTRAVENOSO N¼14 CATETER INTRAVENOSO N¼14 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0231 CATETER INTRAVENOSO N¼16 CATETER INTRAVENOSO N¼16 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0232 CATETER INTRAVENOSO N¼18 CATETER INTRAVENOSO N¼18 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0233 CATETER INTRAVENOSO N¼20 CATETER INTRAVENOSO N¼20 POLYMED 2.000 UN R$ 0,68 1.360,00 
0234 CATETER INTRAVENOSO N¼22 CATETER INTRAVENOSO N¼22 POLYMED 4.000 UN R$ 0,68 2.720,00 
0235 CATETER INTRAVENOSO N¼24 CATETER INTRAVENOSO N¼24 POLYMED 4.800 UN R$ 0,72 3.456,00 
0236 CATETER TIPO ÓCULOS 

ADULTO 
CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO FOYOMED 1.000 UN R$ 0,90 900,00 

0237 CATETER TIPO ÓCULOS 
INFANTIL 

CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL FOYOMED 1.000 UN R$ 0,90 900,00 

0238 CLAMP UMBILICAL CLAMP UMBILICAL KOLPLAST 500 UN R$ 0,35 175,00 
0239 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 

"G" 
COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"G" 

M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0240 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"M" 

COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"M" 

M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0241 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"P" 

COLAR CERVICAL DE ESPUMA "P" M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0242 COLETOR DE URINA DESC. 
S/ABERTO 2000 ML CORDÃO 

COLETOR DE URINA DESC. 
S/ABERTO 200 CORDÃO 

DESCARPACK 1.000 UN R$ 0,34 340,00 

0243 COLETOR DE URINA FEMININO 
10X1 

COLETOR DE URINA FEMININO 
10X1 

CRAL 24 PC R$ 0,54 12,96 

0244 COLETOR DE URINA 
MASCULINO 10X1 

COLETOR DE URINA MASCULINO 
10X1 

CRAL 24 PC R$ 0,54 12,96 

0245 COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 13 LTS 

COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 1 

DESCARPACK 120 UN R$ 2,28 273,60 

 

0218 ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 250ML 

ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 250 

J. PROLAB 48 UN R$ 2,70 129,60 

0219 ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 500ML 

ALMOTOLIA PLASTICA 
TRANSPARENTE 500 

J. PROLAB 48 UN R$ 4,00 192,00 

0220 APARELHO P.A BRA‚O DIGITAL APARELHO P.A BRA‚O DIGITAL G-Tech 24 UN R$ 88,67 2.128,08 
0221 ATADURA CREPE 10CM 

PACOTE/12 
ATADURA CREPE 10CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 3,26 1.630,00 

0222 ATADURA CREPE 15CM 
PACOTE/12 

ATADURA CREPE 15CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 4,88 2.440,00 

0223 ATADURA CREPE 20CM 
PACOTE/12 

ATADURA CREPE 20CM 
PACOTE/12 

CREMER 500 PC R$ 6,51 3.255,00 

0224 ATADURA GESSADA 10CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 10CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 36,67 440,04 

0225 ATADURA GESSADA 15CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 15CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 55,02 660,24 

0226 ATADURA GESSADA 20CMX3M 
CAIXA/20 

ATADURA GESSADA 20CMX3M 
CAIXA/20 

POLAR FIX 12 CX R$ 91,69 1.100,28 

0227 AVENTAL DESCARTAVEL 
MANGA LONGA PT/10 

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA 
LONGA PT/ 

EMBRAMAC 350 PC R$ 1,86 651,00 

0228 BOLSA COLETORA DE URINA 
S/FECHADO 2000ML 

BOLSA COLETORA DE URINA 
S/FECHADO 2 

LABOR 500 UN R$ 3,77 1.885,00 

0229 BOLSA DE COLOSTOMIA 
DRENAVEL 

BOLSA DE COLOSTOMIA 
DRENAVEL 

BRAUN 300 UN R$ 8,89 2.667,00 

0230 CATETER INTRAVENOSO N¼14 CATETER INTRAVENOSO N¼14 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0231 CATETER INTRAVENOSO N¼16 CATETER INTRAVENOSO N¼16 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0232 CATETER INTRAVENOSO N¼18 CATETER INTRAVENOSO N¼18 POLYMED 1.000 UN R$ 0,68 680,00 
0233 CATETER INTRAVENOSO N¼20 CATETER INTRAVENOSO N¼20 POLYMED 2.000 UN R$ 0,68 1.360,00 
0234 CATETER INTRAVENOSO N¼22 CATETER INTRAVENOSO N¼22 POLYMED 4.000 UN R$ 0,68 2.720,00 
0235 CATETER INTRAVENOSO N¼24 CATETER INTRAVENOSO N¼24 POLYMED 4.800 UN R$ 0,72 3.456,00 
0236 CATETER TIPO ÓCULOS 

ADULTO 
CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO FOYOMED 1.000 UN R$ 0,90 900,00 

0237 CATETER TIPO ÓCULOS 
INFANTIL 

CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL FOYOMED 1.000 UN R$ 0,90 900,00 

0238 CLAMP UMBILICAL CLAMP UMBILICAL KOLPLAST 500 UN R$ 0,35 175,00 
0239 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 

"G" 
COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"G" 

M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0240 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"M" 

COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"M" 

M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0241 COLAR CERVICAL DE ESPUMA 
"P" 

COLAR CERVICAL DE ESPUMA "P" M. SÓ 36 UN R$ 8,26 297,36 

0242 COLETOR DE URINA DESC. 
S/ABERTO 2000 ML CORDÃO 

COLETOR DE URINA DESC. 
S/ABERTO 200 CORDÃO 

DESCARPACK 1.000 UN R$ 0,34 340,00 

0243 COLETOR DE URINA FEMININO 
10X1 

COLETOR DE URINA FEMININO 
10X1 

CRAL 24 PC R$ 0,54 12,96 

0244 COLETOR DE URINA 
MASCULINO 10X1 

COLETOR DE URINA MASCULINO 
10X1 

CRAL 24 PC R$ 0,54 12,96 

0245 COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 13 LTS 

COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 1 

DESCARPACK 120 UN R$ 2,28 273,60 

 

0246 COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 20LTS 

COLETOR MATERIAL 
PERFURO/CORTANTE 2 

DESCARPACK 120 UN R$ 3,82 458,40 

0247 COLETOR UNIVERSAL 80ML COLETOR UNIVERSAL 80ML CRAL 1.000 UN R$ 0,39 390,00 
0248 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 CM 

11F PT/10 ESTÉRIL 
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 CM ANAPOLIS 2.000 PC R$ 0,59 1.180,00 

0249 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 
9F 230G 

COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 9 ANAPOLIS 600 PC R$ 12,26 7.356,00 

0250 EQUIPO MACRO GOTAS 
COMPRIMIDOLETO 

EQUIPO MACRO GOTAS 
COMPRIMIDOLETO 

DESCARPACK 10.000 UN R$ 1,08 10.800,00 

0251 EQUIPO MULTIVIAS EQUIPO MULTIVIAS LABOR IMPORT 4.000 UN R$ 0,70 2.800,00 
0252 ESCOVA CERVICAL ESCOVA CERVICAL CRAL 1.000 UN R$ 0,23 230,00 
0254 ESFIGMOMANÔMETRO 

ADULTO 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO INCOTERM 72 UN R$ 62,00 4.464,00 

0255 ESFIGMOMANÔMETRO 
INFANTIL 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL INCOTERM 24 UN R$ 65,21 1.565,04 

0256 ESFIGMOMANÔMETROOBESO ESFIGMOMANÔMETROOBESO INCOTERM 6 UN R$ 56,05 336,30 
0257 ESPARADRAPO 10CMX4,5MT ESPARADRAPO 10CMX4,5MT CRAL 480 RL R$ 8,85 4.248,00 
0258 ESPARADRAPO 2,5CMX3CM ESPARADRAPO 2,5CMX3CM CRAL 120 RL R$ 3,75 450,00 
0259 ESPATULA DA AYRES PT/100 ESPATULA DA AYRES PT/100 LABOR IMPORT 60 PC R$ 7,60 456,00 
0260 ESPECULO VAGINAL 

DESCARTAVEL TAMANHO "G" 
ESPECULO VAGINAL 
DESCARTAVEL TAMANH 

CRAL 800 UN R$ 1,18 944,00 

0261 ESPECULO VAGINAL 
DESCARTAVEL TAMANHO "M" 

ESPECULO VAGINAL 
DESCARTAVEL TAMANH 

CRAL 1.500 UN R$ 1,08 1.620,00 

0262 ESPECULO VAGINAL 
DESCARTAVEL TAMANHO "P" 

ESPECULO VAGINAL 
DESCARTAVEL TAMANH 

CRAL 1.500 UN R$ 1,01 1.515,00 

0263 ESTETOSCÓPIO ESTETOSCÓPIO MIKATOS 48 UN R$ 12,20 585,60 
0264 FILME P/ RAIO X 24X30 

CAIXA/100 
FILME P/ RAIO X 24X30 
CAIXA/100 

IBF 12 CX R$ 193,59 2.323,08 

0265 FILME P/ RAIO X 35X35 
CAIXA/100 

FILME P/ RAIO X 35X35 
CAIXA/100 

IBF 12 CX R$ 330,20 3.962,40 

0266 FIO CAT GUT CROMADO -0- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -0- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 91,00 1.092,00 

0267 FIO CAT GUT CROMADO -1- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -1- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 91,40 1.096,80 

0268 FIO CAT GUT CROMADO -2- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -2- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 91,00 1.092,00 

0269 FIO CAT GUT CROMADO -3- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -3- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 91,00 1.092,00 

0270 FIO CAT GUT CROMADO -4- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -4- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 91,00 1.092,00 

0271 FIO CAT GUT CROMADO -5- 
CAIXA/24 

FIO CAT GUT CROMADO -5- 
CAIXA/24 

SHALON 12 CX R$ 59,40 712,80 

0272 FIO NYLON -0- CAIXA/24 FIO NYLON -0- CAIXA/24 SHALON 12 CX R$ 39,00 468,00 
0273 FIO NYLON -1.0- CAIXA/24 FIO NYLON -1.0- CAIXA/24 SHALON 12 CX R$ 39,00 468,00 
0274 FIO NYLON -2.0- CAIXA/24 FIO NYLON -2.0- CAIXA/24 SHALON 24 CX R$ 39,00 936,00 
0275 FIO NYLON -3.0- CAIXA/24 FIO NYLON -3.0- CAIXA/24 SHALON 48 CX R$ 39,00 1.872,00 

 

0276 FIO NYLON -4.0- CAIXA/24 FIO NYLON -4.0- CAIXA/24 SHALON 48 CX R$ 39,00 1.872,00 
0277 FIO NYLON -5.0- CAIXA/24 FIO NYLON -5.0- CAIXA/24 SHALON 24 CX R$ 39,00 936,00 
0278 FIO NYLON -6.0- CAIXA/24 FIO NYLON -6.0- CAIXA/24 SHALON 24 CX R$ 39,00 936,00 
0279 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 

19MMX30MT 
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 
19MMX30MT 

3M 240 RL R$ 3,50 840,00 

0280 FITA MICROPORE CIRÚGICA 
50MMX10MT 

FITA MICROPORE CIRÚGICA 
50MMX10MT 

POLAR FIX 200 RL R$ 4,51 902,00 

0281 FIXADOR CITOLÓGICO 100ML FIXADOR CITOLÓGICO 100ML KOLPLAST 84 FR R$ 6,71 563,64 
0282 FIXADOR P/ RAIO X 

AUTOMATICO 20LTS 
FIXADOR P/ RAIO X 
AUTOMATICO 20LTS 

LOTUS 6 GAL R$ 120,52 723,12 

0283 FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL G PT/8 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
G PT/8 

ORTOCENTER 360 PC R$ 4,04 1.454,40 

0284 FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL M PT/9 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
M PT/9 

ORTOCENTER 360 PC R$ 4,04 1.454,40 

0285 FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL P PT/10 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
P PT/10 

ORTOCENTER 360 PC R$ 4,04 1.454,40 

0286 FRALDA GERIATRICA "EG" 
PT/07 

FRALDA GERIATRICA "EG" PT/07 ORTOCENTER 480 PC R$ 11,51 5.524,80 

0287 FRALDA GERIATRICA "G" PT/8 FRALDA GERIATRICA "G" PT/8 ORTOCENTER 480 PC R$ 11,51 5.524,80 
0288 FRALDA GERIATRICA "M" PT/8 FRALDA GERIATRICA "M" PT/8 ORTOCENTER 360 PC R$ 11,51 4.143,60 
0289 FRALDA GERIATRICA "P" PT/10 FRALDA GERIATRICA "P" PT/10 ORTOCENTER 360 PC R$ 13,02 4.687,20 
0290 GEL ULTRASSOM 5KG GEL ULTRASSOM 5KG INOVATEX 36 GAL R$ 27,54 991,44 
0291 GALÌOICOSIMETRO GALÌOICOSIMETRO ASTRA 48 UN R$ 33,21 1.594,08 
0292 HIPOCLORITO DE SÓDIO 

1000ML 1% 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1000ML 
1% 

RIOQUIMICA 24 L R$ 2,39 57,36 

0293 IODOPOLIVIDONA 1000ML 1% IODOPOLIVIDONA 1000ML 1% LAPON 36 L R$ 25,96 934,56 
0294 KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 

(ESPECULO, ESCOVA CERVICAL, 
ESPATULA AYRE, LUVA EVA, 
LÅMINA, PORTA LÅMINA) "G" 

KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 
(ESPECULO 

KOLPLAST 1.000 KIT R$ 3,15 3.150,00 

0295 KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 
(ESPECULO, ESCOVA CERVICAL, 
ESPATULA AYRE, LUVA EVA, 
LÅMINA, PORTA LÅMINA) "M" 

KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 
(ESPECULO 

KOLPLAST 1.200 KIT R$ 2,84 3.408,00 

0296 KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 
(ESPECULO, ESCOVA CERVICAL, 
ESPATULA AYRE, LUVA EVA, 
LÅMINA, PORTA LÅMINA) "P" 

KIT PAPANICOLAU CITOLOGIA 
(ESPECULO 

KOLPLAST 1.200 KIT R$ 2,84 3.408,00 

0297 LÅMINA BISTURI N¼24 
CAIXA/100 

LÂMINA BISTURI N¼24 
CAIXA/100 

LABOR IMPORT 24 CX R$ 28,69 688,56 

0298 LEN‚OL HOSP. DESCARTAVEL 
0,50X50MT 

LEN‚OL HOSP. DESCARTAVEL 
0,50X50MT 

BE LIFE 120 RL R$ 4,36 523,20 

0299 LEN‚OL HOSP. DESCARTAVEL 
0,70X50MT 

LEN‚OL HOSP. DESCARTAVEL 
0,70X50MT 

BE LIFE 240 RL R$ 9,03 2.167,20 

0300 LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 
6,5 

LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 6,5 SURGICARE 1.500 PAR R$ 1,30 1.950,00 

0301 LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 7,0 SURGICARE 1.500 PAR R$ 1,36 2.040,00 
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7,0 
0302 LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 

7,5 
LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 7,5 SURGICARE 1.500 PAR R$ 1,36 2.040,00 

0303 LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 
8,0 

LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 8,0 SURGICARE 1.000 PAR R$ 1,36 1.360,00 

0304 LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 
8,5 

LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL N¼ 8,5 SURGICARE 500 PAR R$ 1,36 680,00 

0305 LUVA P/ PROCEDIMENTOS "G" 
CAIXA/100 

LUVA P/ PROCEDIMENTOS "G" 
CAIXA/100 

MEDIX 360 CX R$ 15,57 5.605,20 

0306 LUVA P/ PROCEDIMENTOS "M" 
CAIXA/100 

LUVA P/ PROCEDIMENTOS "M" 
CAIXA/100 

MEDIX 480 CX R$ 15,56 7.468,80 

0307 LUVA P/ PROCEDIMENTOS "P" 
CAIXA/100 

LUVA P/ PROCEDIMENTOS "P" 
CAIXA/100 

MEDIX 480 CX R$ 15,57 7.473,60 

0308 MASCARA DESCARTAVEL 
CAIXA/50 

MASCARA DESCARTAVEL 
CAIXA/50 

SP ODONTO 420 CX R$ 5,67 2.381,40 

0311 ÓCULOSDE PROTEÇÃO COM 
LENTES ACRÊLICAS HASTES 
FLEXÊVEIS PLASTICAS E 
PROTEÇÃO LATERAL 

ÓCULOSDE PROTEÇÃO COM 
LENTES ACRÊLICAS HASTES 
FLEXÊVEIS PLASTICAS E 
PROTEÇÃO LATERAL 

DANNY 12 UN R$ 5,19 62,28 

0313 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
300MMX100MT 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
300MMX100MT 

ADD PAK 12 RL R$ 129,00 1.548,00 

0315 PORTA LÅMINA P/ CITOLOGIA 
CAP. 3 LÅMINAS 

PORTA LÂMINA P/ CITOLOGIA 
CAP. 3 LÂMINA 

J. PROLAB 500 UN R$ 0,38 190,00 

0319 SCALP N¼19 SCALP N¼19 LABOR IMPORT 2.400 UN R$ 0,21 504,00 
0320 SCALP N¼21 SCALP N¼21 LABOR IMPORT 2.400 UN R$ 0,21 504,00 
0326 SERINGA DESCARTAVEL 

C/AGULHA 20ML 
SERINGA DESCARTAVEL 
C/AGULHA 20ML 

SR 4.800 UN R$ 0,62 2.976,00 

0327 SERINGA DESCARTAVEL 
C/AGULHA 3ML 

SERINGA DESCARTAVEL 
C/AGULHA 3ML 

SR 4.800 UN R$ 0,25 1.200,00 

0331 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼08 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼0 

FOYOMED 240 UN R$ 0,55 132,00 

0332 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼10 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼1 

FOYOMED 240 UN R$ 0,58 139,20 

0333 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼12 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼1 

FOYOMED 240 UN R$ 0,69 165,60 

0334 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼14 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼1 

FOYOMED 240 UN R$ 0,69 165,60 

0335 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼16 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼1 

FOYOMED 240 UN R$ 0,74 177,60 

0336 SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO N¼18 

SONDA CATETER NASAL 
P/OXIGÊNIO 
N¼1 

FOYOMED 240 UN R$ 0,74 177,60 

0337 SONDA DE FOLEY N¼10 SONDA DE FOLEY N¼10 WELL LEAD 120 UN R$ 3,27 392,40 

 

0338 SONDA DE FOLEY N¼12 SONDA DE FOLEY N¼12 WELL LEAD 500 UN R$ 2,82 1.410,00 
0339 SONDA DE FOLEY N¼14 SONDA DE FOLEY N¼14 WELL LEAD 500 UN R$ 2,65 1.325,00 
0340 SONDA DE FOLEY N¼16 SONDA DE FOLEY N¼16 WELL LEAD 500 UN R$ 2,82 1.410,00 
0341 SONDA DE FOLEY N¼18 SONDA DE FOLEY N¼18 WELL LEAD 300 UN R$ 2,83 849,00 
0342 SONDA DE FOLEY N¼20 SONDA DE FOLEY N¼20 WELL LEAD 300 UN R$ 2,83 849,00 
0343 SONDA DE FOLEY N¼22 SONDA DE FOLEY N¼22 WELL LEAD 300 UN R$ 2,83 849,00 
0344 SONDA DE FOLEY N¼24 SONDA DE FOLEY N¼24 WELL LEAD 300 UN R$ 2,83 849,00 
0345 SONDA NASOGASTRICA CURTA 

N¼04 
SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼04 

GOODCOME 240 UN R$ 0,52 124,80 

0346 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼06 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼06 

GOODCOME 120 UN R$ 0,57 68,40 

0347 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼08 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼08 

GOODCOME 120 UN R$ 0,59 70,80 

0348 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼10 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼10 

GOODCOME 120 UN R$ 0,61 73,20 

0349 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼12 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼12 

GOODCOME 120 UN R$ 0,58 69,60 

0350 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼14 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼14 

GOODCOME 200 UN R$ 0,62 124,00 

0351 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼16 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼16 

GOODCOME 200 UN R$ 0,71 142,00 

0352 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼18 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼18 

GOODCOME 120 UN R$ 0,80 96,00 

0353 SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼20 

SONDA NASOGASTRICA CURTA 
N¼20 

GOODCOME 120 UN R$ 1,04 124,80 

0354 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼04 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼04 

GOODCOME 120 UN R$ 0,87 104,40 

0355 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼06 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼06 

GOODCOME 120 UN R$ 0,90 108,00 

0356 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼08 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼08 

GOODCOME 120 UN R$ 0,96 115,20 

0357 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼10 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼10 

GOODCOME 120 UN R$ 1,06 127,20 

0358 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼12 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼12 

GOODCOME 200 UN R$ 1,11 222,00 

0359 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼14 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼14 

GOODCOME 200 UN R$ 1,11 222,00 

0360 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼16 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼16 

GOODCOME 200 UN R$ 1,30 260,00 

0361 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼18 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼18 

GOODCOME 120 UN R$ 1,07 128,40 

0362 SONDA NASOGASTRICA 
LONGA N¼20 

SONDA NASOGASTRICA LONGA 
N¼20 

GOODCOME 120 UN R$ 1,17 140,40 

0363 SONDA RETAL N¼ 10 SONDA RETAL N¼ 10 MEDSONDA 120 UN R$ 0,72 86,40 
0364 SONDA RETAL N¼ 12 SONDA RETAL N¼ 12 MEDSONDA 120 UN R$ 0,74 88,80 
0365 SONDA RETAL N¼ 14 SONDA RETAL N¼ 14 MEDSONDA 120 UN R$ 0,83 99,60 

 

0366 SONDA RETAL N¼ 16 SONDA RETAL N¼ 16 MEDSONDA 120 UN R$ 0,87 104,40 
0367 SONDA RETAL N¼ 18 SONDA RETAL N¼ 18 MEDSONDA 120 UN R$ 0,97 116,40 
0368 SONDA RETAL N¼ 4 SONDA RETAL N¼ 4 MEDSONDA 120 UN R$ 0,64 76,80 
0369 SONDA RETAL N¼ 6 SONDA RETAL N¼ 6 MEDSONDA 120 UN R$ 0,66 79,20 
0370 SONDA RETAL N¼ 8 SONDA RETAL N¼ 8 MEDSONDA 120 UN R$ 0,70 84,00 
0381 TIRAS GLICEMIA CAIXA/50 TIRAS GLICEMIA CAIXA/50 ON CALL PLUS 200 CX R$ 24,67 4.934,00 
0382 TOUCA DESCARTAVEL 

SANFONADA PACOTE/100 
TOUCA DESCARTAVEL 
SANFONADA PACOTE/ 

SP ODONTO 84 PC R$ 8,11 681,24 

0385 ADESIVO P/ CAVIDADE (BOND) ADESIVO P/ CAVIDADE (BOND) BOND 30 UN R$ 10,72 321,60 
0386 AGULHA GENGIVAL CURTA 

CAIXA C/100 
AGULHA GENGIVAL CURTA 
CAIXA C/100 

LABOR IMPORT 35 CX R$ 35,95 1.258,25 

0387 PINÇA HEMOSTATICA CURVA 
15 CM 

PINÇA HEMOSTATICA CURVA 15 
CM 

FAVA 18 UN R$ 27,00 486,00 

0388 PINÇA HEMOSTATICA RETA 15 
CM 

PINÇA HEMOSTATICA RETA 15 
CM 

FAVA 18 UN R$ 27,00 486,00 

0389 PONTA DE BISTURI (LAMINA) 
CAIXA/100 

PONTA DE BISTURI (LAMINA) 
CAIXA/100 

LABOR IMPORT 6 UN R$ 31,30 187,80 

0390 PORTA AGULHA DE MAYO-
HEGA 

PORTA AGULHA DE MAYO-HEGA FAVA 6 UN R$ 26,85 161,10 

0391 TESOURA CIRURGICA RETA 
PONTA FINA 

TESOURA CIRURGICA RETA 
PONTA FINA 

FAVA 18 UN R$ 22,12 398,16 

0392 TESOURA CURVA 15 CM TESOURA CURVA 15 CM FAVA 6 UN R$ 29,23 175,38 
0393 TESOURA RETA 15 CM TESOURA RETA 15 CM FAVA 6 UN R$ 22,57 135,42 
0394 ALAVANCA APICAL DIREITA ALAVANCA APICAL DIREITA GOLGRAN 18 UN R$ 24,67 444,06 
0396 ALAVANCA APICAL ESQUERDA ALAVANCA APICAL ESQUERDA GOLGRAN 16 UN R$ 24,65 394,40 
0397 ALAVANCA INFANTIL ALAVANCA INFANTIL GOLGRAN 16 UN R$ 22,77 364,32 
0398 ALAVANCA RETA ALAVANCA RETA GOLGRAN 24 UN R$ 24,65 591,60 
0401 ANESTÉSICO TÓPICO ANESTÉSICO TÓPICO DFL 20 UN R$ 7,92 158,40 
0402 BICARBONATO DE SODIO BICARBONATO DE SODIO HYPOFARMA 10 POTE R$ 3,97 39,70 
0403 BROCA CIRURGICA N¼ 703 BROCA CIRURGICA N¼ 703 ALLPRIME 20 UN R$ 7,91 158,20 
0404 BROCA DE ACABAMENTO 

RESINA 
BROCA DE ACABAMENTO RESINA AMERICAN 

BURRS 
10 KIT R$ 28,45 284,50 

0405 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1012 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1012 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0406 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1013 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1013 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0407 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1014 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1014 FAVA 40 UN R$ 2,37 94,80 

0408 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1015 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1015 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0409 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1016 

BROCA 
DIAMANTADAS N¼1016 

FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0410 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1033 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1033 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0413 CABO P/ ESPELHO CABO P/ ESPELHO PREVEN 40 UN R$ 3,98 159,20 
0421 CLOREXIDINA 0,12% CLOREXIDINA 0,12% RIOQUÍMICA 4 UN R$ 8,64 34,56 

 

0366 SONDA RETAL N¼ 16 SONDA RETAL N¼ 16 MEDSONDA 120 UN R$ 0,87 104,40 
0367 SONDA RETAL N¼ 18 SONDA RETAL N¼ 18 MEDSONDA 120 UN R$ 0,97 116,40 
0368 SONDA RETAL N¼ 4 SONDA RETAL N¼ 4 MEDSONDA 120 UN R$ 0,64 76,80 
0369 SONDA RETAL N¼ 6 SONDA RETAL N¼ 6 MEDSONDA 120 UN R$ 0,66 79,20 
0370 SONDA RETAL N¼ 8 SONDA RETAL N¼ 8 MEDSONDA 120 UN R$ 0,70 84,00 
0381 TIRAS GLICEMIA CAIXA/50 TIRAS GLICEMIA CAIXA/50 ON CALL PLUS 200 CX R$ 24,67 4.934,00 
0382 TOUCA DESCARTAVEL 

SANFONADA PACOTE/100 
TOUCA DESCARTAVEL 
SANFONADA PACOTE/ 

SP ODONTO 84 PC R$ 8,11 681,24 

0385 ADESIVO P/ CAVIDADE (BOND) ADESIVO P/ CAVIDADE (BOND) BOND 30 UN R$ 10,72 321,60 
0386 AGULHA GENGIVAL CURTA 

CAIXA C/100 
AGULHA GENGIVAL CURTA 
CAIXA C/100 

LABOR IMPORT 35 CX R$ 35,95 1.258,25 

0387 PINÇA HEMOSTATICA CURVA 
15 CM 

PINÇA HEMOSTATICA CURVA 15 
CM 

FAVA 18 UN R$ 27,00 486,00 

0388 PINÇA HEMOSTATICA RETA 15 
CM 

PINÇA HEMOSTATICA RETA 15 
CM 

FAVA 18 UN R$ 27,00 486,00 

0389 PONTA DE BISTURI (LAMINA) 
CAIXA/100 

PONTA DE BISTURI (LAMINA) 
CAIXA/100 

LABOR IMPORT 6 UN R$ 31,30 187,80 

0390 PORTA AGULHA DE MAYO-
HEGA 

PORTA AGULHA DE MAYO-HEGA FAVA 6 UN R$ 26,85 161,10 

0391 TESOURA CIRURGICA RETA 
PONTA FINA 

TESOURA CIRURGICA RETA 
PONTA FINA 

FAVA 18 UN R$ 22,12 398,16 

0392 TESOURA CURVA 15 CM TESOURA CURVA 15 CM FAVA 6 UN R$ 29,23 175,38 
0393 TESOURA RETA 15 CM TESOURA RETA 15 CM FAVA 6 UN R$ 22,57 135,42 
0394 ALAVANCA APICAL DIREITA ALAVANCA APICAL DIREITA GOLGRAN 18 UN R$ 24,67 444,06 
0396 ALAVANCA APICAL ESQUERDA ALAVANCA APICAL ESQUERDA GOLGRAN 16 UN R$ 24,65 394,40 
0397 ALAVANCA INFANTIL ALAVANCA INFANTIL GOLGRAN 16 UN R$ 22,77 364,32 
0398 ALAVANCA RETA ALAVANCA RETA GOLGRAN 24 UN R$ 24,65 591,60 
0401 ANESTÉSICO TÓPICO ANESTÉSICO TÓPICO DFL 20 UN R$ 7,92 158,40 
0402 BICARBONATO DE SODIO BICARBONATO DE SODIO HYPOFARMA 10 POTE R$ 3,97 39,70 
0403 BROCA CIRURGICA N¼ 703 BROCA CIRURGICA N¼ 703 ALLPRIME 20 UN R$ 7,91 158,20 
0404 BROCA DE ACABAMENTO 

RESINA 
BROCA DE ACABAMENTO RESINA AMERICAN 

BURRS 
10 KIT R$ 28,45 284,50 

0405 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1012 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1012 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0406 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1013 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1013 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0407 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1014 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1014 FAVA 40 UN R$ 2,37 94,80 

0408 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1015 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1015 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0409 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1016 

BROCA 
DIAMANTADAS N¼1016 

FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0410 BROCA DIAMANTADAS N¼ 
1033 

BROCA DIAMANTADAS N¼ 1033 FAVA 40 UN R$ 2,35 94,00 

0413 CABO P/ ESPELHO CABO P/ ESPELHO PREVEN 40 UN R$ 3,98 159,20 
0421 CLOREXIDINA 0,12% CLOREXIDINA 0,12% RIOQUÍMICA 4 UN R$ 8,64 34,56 

 

0422 CREME DENTAL 70G CREME DENTAL 70G ICEFRESH 5.000 TUB R$ 1,75 8.750,00 
0423 CUNHA DE MADEIRA (TDV) CUNHA DE MADEIRA (TDV) TDV DENTAL 10 UN R$ 9,55 95,50 
0424 CURETA DENTINA CURETA DENTINA GOLGRAN 16 UN R$ 8,20 131,20 
0425 CURETA PARA RASPAGEM CURETA PARA RASPAGEM GOLGRAN 16 UN R$ 13,75 220,00 
0426 COLTOSOL 20G COLTOSOL 20G VIGODENT 12 POTE R$ 7,55 90,60 
0427 ESCOVA DE ROBSON ESCOVA DE ROBSON MICRODONT 100 UN R$ 1,14 114,00 
0428 ESCOVAS DENTAIS ADULTO ESCOVAS DENTAIS ADULTO MEDFIO 2.500 UN R$ 0,73 1.825,00 
0429 ESCOVAS DENTAIS INFANTIL ESCOVAS DENTAIS INFANTIL MEDFIO 2.500 UN R$ 0,50 1.250,00 
0430 ESPATUDA TITANIO PARA 

RESINA 
ESPATUDA TITANIO PARA 
RESINA 

GOLGRAN 16 UN R$ 52,15 834,40 

0431 ESPATULA D INSERCAO N.24 ESPATULA D INSERCAO N.24 GOLGRAN 10 UN R$ 10,00 100,00 
0432 ESPELHO BUCAL N. 05 ESPELHO BUCAL N. 05 GOLGRAN 40 UN R$ 3,00 120,00 
0434 FORCEPS Nº  69 FORCEPS N. 69 FAVA 8 UN R$ 74,00 592,00 
0435 FORCEPS Nº  16 FORCEPS Nº  16 FAVA 8 UN R$ 74,00 592,00 
0436 FÓRCEPS Nº 01 FÓRCEPS Nº 01 FAVA 8 UN R$ 74,00 592,00 
0437 FÓRCEPS Nº 150 FÓRCEPS Nº 150 FAVA 8 UN R$ 74,00 592,00 
0438 FÓRCEPS Nº 151 FÓRCEPS Nº 151 FAVA 8 UN R$ 76,80 614,40 
0439 FÓRCEPS Nº 17 FÓRCEPS Nº 17 FAVA 8 UN R$ 77,80 622,40 
0440 FÓRCEPS Nº 18 L FÓRCEPS Nº 18 L FAVA 8 UN R$ 75,90 607,20 
0441 FÓRCEPS Nº 18 R FÓRCEPS Nº 18 R FAVA 8 UN R$ 77,80 622,40 
0442 FÓRCEPS Nº 65 FÓRCEPS Nº 65 FAVA 8 UN R$ 75,90 607,20 
0443 HEMOSTOP 

(SOLUÇÃOHEMOSTATICA 
TOPICA) 10ML 

HEMOSTOP 
(SOLUÇÃOHEMOSTATICA TOPIC 

BIODINAMICA 30 UN R$ 13,40 402,00 

0444 HEMOSPON (ESPONJA 
HEMOSTATICA DE COLAGENO 
HIDRALIZADO (GELATINA) 

HEMOSPON (ESPONJA 
HEMOSTATICA DE CO 

MAQUIRA 20 CX R$ 44,60 892,00 

0445 HIDRÓXIDO  DE CALCIO P.A HIDRÓXIDO  DE CALCIO P.A BIODINAMICA 10 UN R$ 4,00 40,00 
0446 IONÔMERO DE VIDRO 

LIQUIDO E PÎ RESTAURADOR 
IONÔMERO DE VIDRO LIQUIDO E 
Pî REST 

MAQUIRA 6 CX R$ 16,90 101,40 

0447 IRM (MATERIAL 
RESTAURADOR TEMPORARIO) 

IRM (MATERIAL RESTAURADOR 
TEMPORARI 

DENTSPLY 4 UN R$ 26,35 105,40 

0448 MATRIZ DE A‚O 0,05 MM MATRIZ DE A‚O 0,05 MM IODONTEC 40 UN R$ 1,40 56,00 
0449 MATRIZ DE A‚O 0,07 MM MATRIZ DE A‚O 0,07 MM IODONTEC 40 UN R$ 1,42 56,80 
0450 MICROBUSH MICROBUSH KG BRUSH 30 CX R$ 9,25 277,50 
0451 OLEO LUBRIFICANTE P/ 

CANETA BAIXA E ALTA 
ROTAÇÃO 

OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA 
BAIXA E 

MAQUIRA 8 FR R$ 19,30 154,40 

0452 OTOSPORIN ODONTOLOGICO OTOSPORIN ODONTOLOGICO FARMOQUÍMIC
A 

6 UN R$ 14,90 89,40 

0453 PASTA PROFILATICA PASTA PROFILATICA MAQUIRA 10 UN R$ 3,66 36,60 
0454 PEDRA POMES 100 GR PEDRA POMES 100 GR MAQUIRA 2 UN R$ 4,05 8,10 
0455 PINCA CLINICA PINCA CLINICA FAVA 12 UN R$ 8,10 97,20 
0456 PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO GOLGRAN 10 UN R$ 5,80 58,00 

 

0457 PORTA AGULHA MAYO PORTA AGULHA MAYO ABC 12 UN R$ 26,87 322,44 
0458 PONTA HYDCAL PONTA HYDCAL MAQUIRA 8 UN R$ 8,10 64,80 
0459 POTE DALPEN PLASTICO POTE DALPEN PLASTICO PREVEN 40 UN R$ 1,65 66,00 
0460 RESINA A2 RESINA A2 DFL 40 UN R$ 9,25 370,00 
0461 RESINA A3 RESINA A3 DFL 40 UN R$ 8,50 340,00 
0462 RESINA A3-5 RESINA A3-5 DFL 50 UN   R$ 8,50 425 
0463 SELANTE CAIXA C/ 4 SELANTE CAIXA C/ 4 PREVENT 5 KIT       R$ 40,00 200 
0464 SINDESMOTOMO SINDESMOTOMO GOLGRAN 12 UN   R$ 9,45 113,4 
0465 SUGADOR CIRURGICO CAIXA 

C/20 UND 
SUGADOR CIRURGICO CAIXA 
C/20 UND 

MAQUIRA 
100 CX    R$ 17,05 

1.705,00 

0466 SUGADOR DESCARTAVEL 
PACOTE C/ 40 UNID 

SUGADOR DESCARTAVEL 
PACOTE C/ 40 UN 

BIODONT 
100 POTE  R$ 17,05 

880 

0467 TIRA DE LIXA PARA 
ACABAMENTO 

TIRA DE LIXA PARA 
ACABAMENTO 

MAQUIRA 
60 POTE  R$ 8,80 

414 

0468 TIRAS DE A‚O 06 MM PACOTE 
C/ 12 UNID 

TIRAS DE A‚O 06 MM PACOTE C/ 
12 UNI 

PREVEN 
60 POTE   R$ 6,90 

226,8 

0469 TIRAS DE POLIÉSTER PACOTE 
C/ 50 UNID 

TIRAS DEPOLIÉSTER PACOTE C/ 
50 UNI 

MAQUIRA 
20 POTE   R$ 3,78 

25 

0470 SUGADOR DESCARTAVEL 
ENDODÔNTICO 

SUGADOR DESCARTAVEL 
ENDODÔNTICO 

BIODONT 
20 UN  R$ 1,25 

340 

0471 DISCO DE LIXA PARA 
ACABAMENTO EM RESINA 

DISCO DE LIXA PARA 
ACABAMENTO EM RE 

TDV DENTAL 
4 KIT  R$ 17,00 

120 

0472 BROCA CIRURGICA ENDO Z BROCA CIRURGICA ENDO Z ANGELUS 
PRIMA 10 UN  R$ 30,00 

127 

0473 MATRIZ DE POLIESTER MATRIZ DE POLIESTER TVD DEMTAL 10 UN R$ 4,50 45 
0474 BROCA CIRURGICA 702 BROCA CIRURGICA 702 LABORDENTAL 10 UN   R$ 7,85 78,5 
0475 BROCA CIRURGICA 703 BROCA CIRURGICA 703 LABORDENTAL 10 UN   R$ 7,92 79,2 
0476 CANETA DE BAIXAROTAÇÃO CANETA DE BAIXAROTAÇÃO ALL LAB 2 UN   R$ 572,00 1.144,00 
0477 KIT DE ACABAMENTO EM 

RESINA 
KIT DE ACABAMENTO EM RESINA KOTA 

10 UN R$ 33,80 
338 

0478 TESOURA TESOURA CF 20 UN  R$ 9,45 189 
0479 ALGODÃO ROLETE DENTAL ALGODÃO ROLETE DENTAL CREMER 200 PC  R$ 1,95 390 
0480 AGULHA GENGIVAL EXTRA-

CURTA CAIXA C/100 
AGULHA GENGIVAL EXTRA-
CURTA CAIXA C 

LABOR IMPORT 
20 CX  R$ 2,64 

52,8 

0481 CANETA DE ALTAROTAÇÃO CANETA DE ALTAROTAÇÃO DENTMED 2 UN  R$ 465,00 930 

TOTAL DO VENCEDOR 
RR$$  
772288..117755,,
8833  

 
 
 
LOTE 01 – PROCESSO: 178/2022 - FMS  Pregão Eletrônico 002/2022 ATA de Registro 
de Preço 002/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas 
disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 
23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar n.º 
147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, 
de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022-SRP e 
Processo Licitatório nº 178/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de 
Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Pindorama - TO, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma 
na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 
 
 
 

Município de Pindorama - TO, aos 27 dias do mês de Junho de 2022.  
 
 
 
  

 
 

JAIRO CARVALHO DAS NEVES 
SEC. DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
                    
 
 
 

 
HM CIRURGICA LTDA 
11.490.763/0001-84 
SRA. RAFAELA SANTOS GREGÓRIO  
CONTRATADA 
 
                   
 
 

 
 

 

Testemunhas: 
 
1. CPF: 

 
 
2. 
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