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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 
 
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de 
Registro, Estado de São Paulo, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sito na Rua José Antônio de 
Campos, 250 – Centro – Registro/SP, representada neste ato pelo PREFEITO 
MUNICIPAL, Senhor NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, brasileiro, separado-união 
estável, portador do RG. nº 8.862.746-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
037.710.138-95, residente e domiciliado à Rua dos Rouxinóis, 157 – Jardim Hatori I, 
neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, a empresa: VALLEMED COMERCIAL EIRELI, sito na 
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 – Loja C – Centro – Registro/SP – CEP 
11900-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda CNPJ/MF sob o nº 27.432.030/0001-23, representada neste ato por Mariana 
R. Valentim, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 319.758.498-84, sócia 
proprietária, doravante denominado DETENTOR DA ATA; para proceder, nos termos 
do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 2.852/2020, Lei Federal 
nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores; Artigos 42, 43, 44, 45 e 
46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e Lei nº 
8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 042/2021 
resultado da licitação e homologado pelo Prefeito Municipal de Registro, RESOLVE 
registrar os preços para a contratação dos itens conforme consta no ANEXO I do 
Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, 
oferecido pela empresa: 
 

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADE Marca Valor uni. Valor total 

9 

030.36.01669 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão 
enrolada pesando 500 gramas. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, 

sem substâncias estranhas e sem alvejante óptico, na cor branca. Embalagem 
resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, trazendo externamente os dados de identificação e procedência, nº de 
lote, data de fabricação, e/ou prazo de validade, e nº do registro no MS - Unidade. 

Apresentar amostra. 

1000 UN NÉVOA/500GR R$ 9,30 R$ 9.300,00 

13 
030.36.01118 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 

3.100ml.  Apresentar catálogo. 
10 UN FORTINOX/BACIA R$ 110,00 R$ 1.100,00 

40 
030.36.01121 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml. 

Apresentar catálogo 
10 UN FORTINOX R$ 22,67 R$ 226,70 

41 
030.36.01122 - Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml. 

Apresentar catálogo  
20 UN FORTINOX R$ 45,00 R$ 900,00 
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51 

030.36.01701 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo "scalp" 
para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 21g 

descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado em 
aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com 
protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava 

junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em 
formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo extensor em 

plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com 
agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 
03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que 
recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo 

segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica 

asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo 
de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a 

partir da data da entrega - unidade. Apresentar amostra. 

5000 UN SOLIDOR/21 R$ 0,48 R$ 2.400,00 

52 

030.36.01702 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo "scalp" 
para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 23g 

descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado em 
aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com 
protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava 

junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em 
formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo extensor em 

plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com 
agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 
03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que 
recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo 

segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica 

asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo 
de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a 
partir da data da entrega - unidade. Apresentar amostra. 

5000 UN SOLIDOR/23 R$ 0,58 R$ 2.900,00 

53 
030.36.01461 - Dispositivo para Incontinência urinária composto de látex natural, 
centrifugado a 60%, tamanho nº 07 – caixa contendo 02 unidades – Registro no 

MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
3000 CX URITEX/07 R$ 3,27 R$ 9.810,00 

54 

030.36.01704 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21 - descartável, cateter 
intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por :agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com 

encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, 
conexão Luer-Lok  codificaado por cores, com protetor de agulha e dispositvo de 

segurança, não permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR n°32.Embalagem 
indivudual estéril,com dados de identificação s data de validade(não prazo de 

validade) em local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

500 UN SOLIDOR/21 R$ 0,47 R$ 235,00 

55 

030.36.01705 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23 - descartável, cateter 
intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por :agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com 

encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, 
conexão Luer-Lok codificaado por cores, com protetor de agulha e dispositvo de 

segurança, não permitindo sua reutilização. Deverá atender a NR n°32. Embalagem 
indivudual estéril,com dados de identificação s data de validade(não prazo de 

validade) em local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

500 UN SOLIDOR/23 R$ 0,48 R$ 240,00 

56 

030.36.01706 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 25 - descartável, cateter 
intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por :agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com 

encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, 
conexão Luer-Lok  codificaado por cores, com protetor de agulha e dispositvo de 

segurança, não permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR n°32.Embalagem 
indivudual estéril,com dados de identificação s data de validade(não prazo de 

validade) em local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

500 UN SOLIDOR/25 R$ 0,46 R$ 230,00 

57 

030.36.01707 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 27 - descartável, cateter 
intravenoso periférico "por fora da agulha", constituído por :agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação com 

encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, 
conexão Luer-Lok  codificaado por cores, com protetor de agulha e dispositvo de 

segurança, não permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR n°32.Embalagem 
indivudual estéril,com dados de identificação s data de validade(não prazo de 

validade) em local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

500 UN SOLIDOR/27 R$ 0,48 R$ 240,00 

58 
030.36.01708 - Eletrodo descartável para ECG - Modelo MSGST - 0,6, Espuma, Gel 
sólido (Adulto/Infantil). Pacote contendo 50 unidades - O produto deverá possuir 

Registro na Anvisa. Apresentar amostra. 
100 UN MEDIX/ELETRODO R$ 17,50 R$ 1.750,00 
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67 

030.36.01714 - Espátula de ayres de madeira, com ausência de farpas, resistentes, 
pontas arredondadas, descartáveis, esterilizadas para coleta de exames 
ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, com data de validade de 

esterilização data de fabricação e/ou  prazo de validade e número de registro no 
MS/ANVISA. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da 

data da entrega. Pacote com 100 unidades, Apresentar amostra. 

300 PCT THEOTO/AYRES R$ 7,10 R$ 2.130,00 

77 
030.36.01490 - Fixador celular em aerosol para citologia oncótica – tubo com 

100ml – unidade.  Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
400 UN KOLPLAST R$ 8,95 R$ 3.580,00 

90 

030.36.01114 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada 
halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo 

metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. Apresentar 
amostra 

15 UN MISSOURI/LANTERNA R$ 23,79 R$ 356,85 

91 
030.36.01739 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, 
vitamina E, lecitina de soja e ácido linoleico, classificação risco lll - frasco com 

100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
5000 UN NUTRIEX R$ 6,50 R$ 32.500,00 

107 
030.36.01524 - Máscara siliconizada para inalação adulto. Registro no MS/ANVISA. 

Apresentar amostra. 
350 UN PROTEC/ADULTO R$ 8,45 R$ 2.957,50 

108 
030.36.01525 - Máscara siliconizada para inalação pediátrica. Registro no 

MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
350 UN PROTEC/PEDIATRICA R$ 8,45 R$ 2.957,50 

112 

030.36.01042 - Papel grau cirúrgico 70 gramas/m2 e filme laminado de 
poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor 

saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100metros. A empresa que 
fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em “comodato”. 

Apresentar amostra. 

180 RL 
HOSPFLEX/PAPEL 

GRAU 
R$ 78,00 R$ 14.040,00 

113 

030.36.01529 - Papel grau cirúrgico 70 gramas/m2 e filme laminado de 
poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor 

saturado ou óxido de etileno; tamanho 500mm X100metros. A empresa que 
fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em “comodato”. 

Apresentar amostra. 

12 RL 
HOSPFLEX/PAPEL 

GRAU 
R$ 259,00 R$ 3.108,00 

114 

030.36.01749 - Pinça Cheron estéril, fabricada em poliestireno de alto impacto 
(PSAI), na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento 

com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador 
praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a 

paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos. Data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 

M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

1500 UN KOLPLAST R$ 1,85 R$ 2.775,00 

116 
030.36.01750 - Preservativo lubrificado para adulto 52mm - caixa com 144 

unidades. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
1500 CX MADEITEX/RILEX R$ 1,20 R$ 1.800,00 

135 
030.36.01765 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7 LITROS.  

Apresentar catálogo. 
200 UN DESCARBOX/SUPORTE R$ 27,56 R$ 5.512,00 

136 

030.36.01766 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste 
plástica. contendo externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

20000 UN CRALPLAST/SWAB R$ 3,95 R$ 79.000,00 

140 

030.36.01123 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em 
metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, 

entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de 
segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT.   

 
Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala 

de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, 
escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado 

com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha 
evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Apresentar catálogo  

5 UN PROTEC/VALVULA R$ 330,00 R$ 1.650,00 

VALOR TOTAL R$ 181.698,55 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). 
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1.2. A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes e 

de forma parcelada, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de 
Registro, nos termos do Artigo 3º, I do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, 
podendo a formalização da Ata de Registro de Preços se dar na forma do § 
4° do art. 62 da Lei Federal 8666/93. 

 
1.3. As quantidades estimadas servem apenas como informação aos 

interessados, e pelo próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração 
não se obrigará a contratar quantidades mínimas. A Contratada/Detentora da 
Ata deverá executar as quantidades solicitadas pelo Contratante/Órgão 
Gerenciador, não sendo admitidos faturamentos mínimos. Findo o processo 
licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 
2.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (Doze) meses. A vigência da Ata de 

Registro de Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade 
do presente Registro de Preços, (18/10/2021 a 17/10/2022), durante o qual o 
ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir os produtos referidos 
na CLÁUSULA PRIMEIRA exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos ao DETENTOR DA ATA, neste 
caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL 
DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
3.1. As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde e as entregas realizadas de forma parcelada conforme 
indicação desta. 

 
3.1.1. O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente 

procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de 
Empenho/Nota de Empenho Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de 
Registro. 
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3.2. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias, contados 
do recebimento da nota de empenho/nota de empenho parcial emitida pela 
Prefeitura Municipal de Registro. Os produtos deverão ser entregues nos 
locais indicados pela Secretaria requisitante: 

 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Rua Tamekichi Takano, nº 05 - Centro - CEP 

11900-000 - Registro SP. Tel. (13) 3828-4200/ 3828-4201; 
 

b) Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde I – Materiais: Av. H. 
Matsuzawa, nº 875 – Vila Ribeirópolis – CEP: 11.900-000 – Registro/SP; 

 
c) Almoxarifado da Saúde II: Rua Sinfrônio Costa, nº 686 – Centro – CEP: 

11.900-000 - Registro/SP. 
 
3.2.1. Os locais poderão ser alterados conforme indicação da Secretaria 

requisitante.  
 
3.3. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as 

especificações e exigências constantes no ANEXO I, proposta, catálogos e 
amostras apresentadas e dentro do prazo de validade conforme estabelecido 
no descritivo do produto, ou, na ausência deste, com prazo de validade 
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega.  

 
3.3.1. Caso os produtos não se encontrem em condições satisfatórias, contendo 

marcas divergentes das cotadas e especificações divergentes das 
amostras/catálogos (ou outro documento complementar apresentado), 
qualidade e/ou quantidades inferiores, fica a cargo da Secretaria Municipal 
de Saúde solicitar a troca, devendo a empresa vencedora responsabilizar-se 
pela troca e/ou complementação dos mesmos, no prazo estipulado no item 
4.9 da CLÁUSULA QUARTA.  

 
3.3.2. Todos os produtos deverão constar em sua embalagem: procedência, 

instruções de uso do produto, modelo, marca, fabricante, INMETRO, nº do 
lote, data de fabricação e validade mínima, conforme especificação de cada 
item, a partir da data da entrega, nos casos em que for necessário. 

 
3.4. Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da 

empresa Contratada, nos locais indicados pela Secretaria requisitante, livres 
e desembaraçados, no horário das 8h30min às 11h00min e das 13h30min às 
16h30min, correndo por conta do fornecedor todas despesas decorrentes de 
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embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, e quaisquer 
outras despesas inerentes ao processo de logística para entrega. 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 
4.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para 

conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta 
da DETENTORA DA ATA e o presente Edital e seus anexos, podendo a 
PREFEITURA, em seu exclusivo entendimento, determinar a substituição dos 
produtos entregues, assim também, como sua complementação, caso não 
estejam em números efetivamente contratados. O objeto deverá ser entregue, 
no local e endereço indicado, de acordo com a CLÁUSULA TERCEIRA. 

 
4.2. Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as 

especificações do edital, superando a fase de fiscalização. 
 
4.2.1. Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, a PREFEITURA não houver se manifestado quanto à recusa do 
mesmo. 

 
4.2.2. A comprovação do recebimento definitivo se fará mediante assinatura do 

funcionário responsável no verso da Nota Fiscal, que posteriormente deverá 
encaminhá-la para pagamento junto a Secretaria de Fazenda e Orçamento. 
Constatada irregularidade, a empresa será notificada para regularização, e a 
nota fiscal será devolvida à Contratada. 

 
4.3. Não obstante o fato do Detentor da Ata ser o único e exclusivo responsável 

pela entrega dos produtos, objeto desta licitação, a Secretaria Municipal de 
Saúde, através do(a) Senhor(a) Secretário(a) ou pessoa responsável por 
ele(a) indicado(a), sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá 
a mais ampla e completa fiscalização da sua execução, com autoridade para 
exercer toda e qualquer ação de orientação geral e controle. 

 
4.3.1. Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
a) Ordenar à licitante vencedora corrigir, reentregar ou refazer a montagem, das 

partes dos produtos que apresentarem imperfeições ou em desacordo com as 
especificações; 

 
b) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
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4.3.2. A ação da fiscalização não exime a licitante vencedora de suas 

responsabilidades contratuais. 
 
4.3.3. O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às 

expensas da DETENTORA DA ATA o custo das providências quanto à sua 
retirada e/ou substituição em prazo fixado pela PREFEITURA. 

 
4.3.4. A recusa do objeto no processo de fiscalização, interrompe o prazo de 

pagamento, voltando a correr em sua totalidade, a partir da data em que o 
mesmo for substituído ou tiver sido aprovado. Ocorrendo tal interrupção, 
independentemente do número de vezes que o objeto for recusado no 
recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição. 

 
4.3.5. A Secretaria requisitante notificará a contratada por escrito, dentro do prazo 

máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento dos materiais, 
sobre os itens que deverão ser substituídos, para que a troca ocorra nas 
condições estabelecidas no item 4.9 desta CLÁUSULA QUARTA.  

 
4.3.6. Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e 

despachos inerentes aos itens a serem substituídos, inclusive seguro. 
 
4.4. O uso pela PREFEITURA de parte do objeto ou de sua totalidade antes de 

ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo 
interesse e necessidade, não importará na assertiva de que a PREFEITURA 
efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a DETENTORA DA ATA 
das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido 
objeto. 

 
4.5. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da 

DETENTORA DA ATA pelos prejuízos que o produto entregue venha causar 
a PREFEITURA OU A TERCEIROS. 

 
4.6. A PREFEITURA se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras 

providências mais adotar para perfeita execução da Ata de Registro de 
Preços, arcando a DETENTORA DA ATA com todos os ônus decorrentes da 
atividade fiscalizadora da PREFEITURA. 

 
4.7. O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto licitado, 

não exclui ou isenta a DETENTORA DA ATA da responsabilidade civil 
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prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e 
demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições 
fixadas na lei. 

 
4.8. A Administração poderá obrigar a Contratada/Detentora da Ata a corrigir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da Ata, se verificar 
incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos entregues. 

 
4.9. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR 

poderá: 
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

 
b) Na hipótese de substituição/complementação/reentrega, o DETENTOR DA 

ATA deverá fazê-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
notificação, mantido o preço inicialmente contratado. A não reposição no 
prazo estabelecido constitui motivo para o cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, assim também como possível aplicação de penalidades. 

 
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

 
d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, contado da notificação por escrito e/ou contato telefônico, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 

 
5.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e 

aparentes ou defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às 
próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução contratual. Ficando 
responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

 
5.2. Nos termos do art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o 
fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
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expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas 
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 
Qualidade Industrial (CONMETRO). 

 
5.3. No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código 

de Defesa do Consumidor. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada/Detentora da Ata deverá ser 

entregue no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. O 
documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta 
vencedora da licitação. 

 
6.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho/Nota 

de Empenho Parcial. 
 
6.3. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma da 

Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento (ANEXO VII), desde que a 
referida fatura seja entregue na Secretaria Municipal de Fazenda e 
Orçamento, devidamente atestada pela Secretaria solicitante. 

 
6.3.1. As datas relacionadas no ANEXO VII poderão sofrer alterações, podendo 

ocorrer antecipações ou atrasos de acordo com cada mês. 
 
6.4. A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do 

recebimento do objeto por parte da Contratante. 
 
6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima 
citado. 

 
6.6. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou 

pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente 
sem qualquer incidência de correção monetária. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRITÉRIO DE REVISÃO 

 
7.1. O preço registrado não será objeto de atualização monetária ou reajustamento 



Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 042/2021 - Folha nº 10 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 

CNPJ – 45.685.872/0001-79 
Fone (13) 3828.1060 – Email: licitacao3@registro.sp.gov.br 

 

de preços, nos termos da Lei Federal nº 8.840/94 e somente será admitida, 
nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea 
"d", da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

 
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens 
registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO deverá: 

 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 
 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido; 
 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO poderá: 

 
a) Acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento 

devidamente acompanhado das devidas comprovações, observadas as 
condições do Art. 65 da 8.666/93; 

 
b) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de execução; e 

 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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8.5. Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

REGISTRO deverá proceder à revogação da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
8.6. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se 

durante a vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores 
aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata 
de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar 
antieconômica ou o objeto desnecessário. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DISPENSA DE GARANTIA 

 
9.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente 

PREGÃO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1. DOS DIREITOS 
 
10.1.1. Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas 

condições avençadas e do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na 
forma e no prazo convencionados. 

 
10.2. DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.2.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) Dar ao DETENTOR DA ATA as condições necessárias à regular execução da 

Ata de Registro de Preços; 
 
c) Prestar ao DETENTOR DA ATA todos os esclarecimentos necessários para 

a entrega dos produtos; 
 
d) Notificar por escrito à DETENTORA DA ATA, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para a sua 
correção, bem como comunicar à mesma com antecedência mínima de 24 
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(vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura 
ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; 

 
e) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos; 
 
f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 
 
10.2.2. Constituem obrigações do DETENTOR DA ATA: 
 

Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações e 
condições do Edital de licitação e ANEXO I, responsabilizando-se pela 
exatidão da entrega dos produtos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às 
suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 
irregularidades; 

 
a) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, 

dos itens, durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de 
qualquer natureza; 

 
b) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 
 
c) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
d) Apresentar durante a execução da Ata de Registro de Preços, se solicitado, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto 
as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da Ata 

de Registro de Preços; 
 
f) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas qualquer ocorrência anormal, que impeça a entrega dos produtos; 
 
g) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel 

cumprimento do objeto licitado; 
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h) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata de Registro de Preços 
para terceiros; 

 
i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO 

GERENCIADOR, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações, caso ocorram; 

 
j) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e 

cumprir todas as exigências constantes no edital e Ata de Registro de Preços; 
 
k) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os 

produtos não tenham sido satisfatórios ou não atenderem as condições 
editalícias; 

 
l) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou 

indiretamente, sobre a entrega dos produtos; 
 
m) A DETENTORA DA ATA assume como exclusivamente seus, os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações 
contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou 
a terceiros na execução desta Ata de Registro de Preços; 

 
n) Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária ou securitária decorrentes da execução da presente Ata de 
Registro de Preços, são de cumprimento e responsabilidade exclusiva da 
DETENTORA DA ATA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar 

e contratar com o Município e será descredenciada do cadastro municipal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da 
rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

 
11.1.1. Apresentar documentação falsa; 
 
11.1.2. Fraudar a execução do contrato;  
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11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;  
 
11.1.4. Cometer fraude fiscal; ou  
 
11.1.5. Fizer declaração falsa.  
 
11.2. Para os fins do item 10.1.3., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

 
11.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; 

e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do 
objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com 
as seguintes sanções:  

 
11.3.1. Advertência; 
 
11.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal de Registro, por prazo não superior 
a dois anos;  

 
11.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; ou  

 
11.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.  

 
11.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita a multa 

equivalente a 1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, 
por unidade, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor empenhado. 
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11.4.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo 
de entrega até o limite de 20 (vinte) dias.  

 
11.5. Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa 

de, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor empenhado.  
 
11.5.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de 

entrega superior a 20 (vinte) dias.  
 
11.6. O não-cumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia 

exigida na Cláusula Quinta (Da Garantia), sujeitará a CONTRATADA à multa 
de até 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

 
11.7. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 

automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a 
Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês.  

 
11.7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada 

a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
comunicação oficial.  

 
11.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa e cobrado judicialmente.  

 
11.8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos 
casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 
11.9. Nenhuma sanção será aplicada sem a observância do devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos 
definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.  

 
11.9.1. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) 

dias úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
11.9.2. A Sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
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(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de sua aplicação. 

 
11.10. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-

á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no 
cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. O DETENTOR DA ATA terá seu registro cancelado quando: 
 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
 
c) Tiver presentes razões de interesse público. 
 
12.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

 
12.3. O DETENTOR DA ATA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de 

preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovado. 

 
12.4. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser rescindida de pleno direito 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, independente de 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 
a) Inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Inobservância de dispositivos legais; 
 
c) Dissolução de empresa Contratada; 
 



Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 042/2021 - Folha nº 17 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 

CNPJ – 45.685.872/0001-79 
Fone (13) 3828.1060 – Email: licitacao3@registro.sp.gov.br 

 

d) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.5. Nos casos de rescisão previstos em Lei, quando couber, a parte inadimplente 

será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos 
decorrentes da rescisão. 

 
12.6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer o não 

cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de 
Preços, especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como: 

 
a) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 

8.666/93 sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 
b) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a 

comprovar a impossibilidade da conclusão da entrega dos produtos, nos 
prazos estipulados; 

 
c) Atraso injustificado na entrega dos produtos; 
 
d) Paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação 

ao ÓRGÃO GERENCIADOR; 
 
e) Subcontratação total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços, ou 

associação do DETENTOR DA ATA com outrem, cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa 
anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 
 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico 

nº 042/2021 e à proposta da DETENTORA DA ATA, fazendo parte integrante 
deste instrumento, como se transcrito estivessem literalmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA 

 
14.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicada a 

respectiva súmula na Imprensa Oficial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de REGISTRO para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 
 
 
 
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA     MARIANA R. VALENTIM 

  Prefeito Municipal           Representante Legal 
         P/ Órgão Gerenciador            P/ Detentor da Ata 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
Daniel Aparecido dos Santos    Débora Silvano de Camargo 
R.G.: 41.617.788-8 SSP-SP    R.G.: 44.590.885-3 SSP-SP 
 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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