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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 10/2016 - SRP N°
006/2016

PROCESSO N° 08.00001-00/2016

Aos Onze dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis (2016), O 
MUNICÍPIO  DE PORTO VELHO , CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua 
Dom Pedro II, Praça João NicoNeti, N° 826 - Centro - nesta capital, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Domingos Sávio Fernandes 
de A rau jo  RG.: 5.161.280 SSP/RO, CPF.: 173.530.505 -78, ÓRGÃO  
GERENCIADOR e de outro a empresa: GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA, DETENTOR, firma a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no processo 08.00001-00/2016 e homologada à fl. 846, 
Referente o Pregão n° 010/2016, para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
(QUÍMICOS REVELADOR E FIXADOR) E PELÍCULAS PARA RAIO - X , do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, para atender as necessidades da Administração 
Direta e Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de 
Porto Velho, e subsidiariamente a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e os 
Decretos Municipais n° 10.300 de 17.02.2006 e Decreto n° 13.707 de 21 de 
novembro de 2014, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços para SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO  DE 
M ATER IAL DE CONSUMO (Q U ÍM ICOS  REVELADOR E FIXADOR) E 
PELÍCULAS PARA RAIO - X, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinados a 
atender às necessidades e demandas do Município de Porto Velho/RO, 
notadamente, à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme descrição, 
marcas e preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.° 10/2016, para 
Registro de Preços n° 006/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1 -  A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) 
meses consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município 
de Porto Velho (DOM).

2.2 -  Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a 
adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, 
ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 -  Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participação no certame, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que 
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e 
as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, nos Decretos Municipais n° 10.300 de 
17.02.2006 e 13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no 
Parecer Prévio n° 59/2010-PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

3.2 -  Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, 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 da ata, anteriormente assumidas;

3.2.1 -  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 12.1.7 
deste Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) 
dos quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de 
Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3 . O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo 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;

3.4 -  Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os PRODUTO (s) 
ora registrados dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1 . Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante 
todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam 
o procedimento de reequilíbrio, conforme os artigos 20 e 21 do Decreto n° 
13.707/2014, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei n° 
8.666/93.

4.2 . Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução 
ou a majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. DA REVISÃO DE PREÇOS -  REDUÇÃO

5.1 . Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o 
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer 
o seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o 
seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, 
devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

11.
Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor 
detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, 
devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a 
convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, 
com vistas iguais oportunidade de negociação;

I I I .
Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os 
outros fornecedores registrados na Ata, não tendo nenhum deles 
reduzido o preço do produto ao patamar compatível com o mercado, 
caberá ao órgão participante providenciar a contratação desejada por 
meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

6.1 . Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, 
de forma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições 
inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2 . Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os 
prazos definidos no art. 34 do Decreto n° 13.707/2014, um requerimento de 
reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído 
com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade 
excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo 
aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas 
fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de 
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão 
gerenciador;

6.3 . Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais 
atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo 
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5° do Decreto n° 
13.707/2014;

6.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de 
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal Saúde, ao 
qual caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a 
subm issão do procedim ento à Coordenadoria Juríd ica de Saúde e 
Educação/CJSE/PGM e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e 
parecer;

6.5 . É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos 
enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob 
pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de 
Registro e na legislação pertinente;

6.6 . Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão 
do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser 
providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário 
Oficial do Município, para fins de validade do novo preço registrado;

6.7 . Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade 
vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8 . No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico- 
Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9 . Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador 
providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem 
classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1 . É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características 
diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como 
descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado;

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 . O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das 
leis aplicáveis ao caso;
II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
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IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do 
Decreto 13.707/014;
V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2 . O cancelamento de registo deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, 
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das 
sanções definidas em lei.

8.3 . O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento 
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de 
comprometer a perfeita execução contratual;

8.4 . Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as 
diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato 
alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5 . O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a 
publicação no Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção 
no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar 
tenha sido despachado antes dessa ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

10.6 -  É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual -  SEFIN, Certidão 
Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) 
e Certidão Negativa Federal, as certidões serão conferidas on-line nos sítios 
eletrônicos.

10.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, àquela será devolvida ao(s) contratado(s), pelo responsável da área 
Técnica e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

10.8 -  No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto à 
exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela 
controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da 
CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas 
justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

9.1 . Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços 
registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas 
propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2 . O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do 
registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao 
recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro 
de Preços.

10.9 -  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, 
tais como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, fretes, descontos, e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto deste 
Edital;

10.10 -  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.

9.3 . Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a 
nota de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo 
lugar, para efetuar a entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser 
registradas tantas Empresas quantas necessárias para que, em função das 
propostas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, aplicando às 
faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.

9.4 . Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do 
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se 
trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado 
e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo 
admitido, poderão ser registrados outros preços.

9.5 . Os Produtos, desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de 
Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

9.6 . A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) 
obrigada(s) quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for 
prevista para data posterior ao vencimento da mesma.

9.7 . Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) produtos 
entregue(s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a 
detentora será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer 
a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento 
da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO

10.11 -  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de 
devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais.

10.12 -  A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações 
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.13 -  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade.

10.14 -  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula:

EM = IxNxVP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

10.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a 
respectiva Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão 
de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de 
despesas devidamente liquidada, observando - se ainda, o cumprimento das 
disposições contidas na legislação vigente;

10.2 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual;

I= i I=
365

6/100
365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS.

11.1 - O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas no Item 19 do Edital;

10.3 A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 
(dez) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação dos 
documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor ou comissão 
encarregada do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste instrumento;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 Responsabilizar-se integralmente pelos materiais contratados, nos termos da 

legislação vigente;

10.4 -  A empresa detentora deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

12.2 Entregar o objeto desta licitação, nas especificações contidas no Termo de 

Referência;

10.5 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente 
da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do 
objeto desta aquisição;

12.3 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de 

habilitação;

12.4 Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de

Referência;

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 537 16/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. O documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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12.5 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto 

for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do 

objeto;

12.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na 

forma e nos prazos previstos em Lei;

12.7 Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, 

sobre tudo qualquer dificuldade encontrada.

12.8 Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., 

que venham a incidir sobre a aquisição, objeto deste Termo de Referência.

12.9 Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de 

necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir;

12.10 A CONTRATADA será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar 

com todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., 

em decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à 

boa realização dos objeto da contratação;

12.11 Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância 

Sanitária e demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, 

inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado;

12.12 Apresentar no ato da entrega, Termo de Garantia fornecido pelo fabricante, 

de que os produtos apresentam validade de no mínimo 12 (doze) meses contados 

a partir do recebimento definitivo;

12.13 Ocorrendo o fornecimento de materiais fora do prazo de validade estipulado 

neste pedido, o fornecedor será responsabilizado e deverá substitui-los 

imediatamente, sem qualquer ônus para o contratante;

12.14 Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do 

fabricante;

12.15 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 

17, §1° do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 

8666/93;

12.16 Entregar os materiais nas mesmas condições ofertadas na proposta de 

preço, quanto ao prazo de validade, marca do produto ofertado, o fabricante, tipo 

de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.17 Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar a garantia de 

substituição dos materiais, nas condições do item 2.2 deste Termo de 

Referência , o número do Processo, da Nota de Empenho, o nome e número do 

Banco, Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde será realizado o 

crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento;

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, 

através de representantes designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e 

Comissão de Certificação);

13.2 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 

prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência;

13.4 Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis

13.5 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes 

do presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
Registro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas no Art. 7° da Lei 
10.520/2002, artigo 6°, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

14.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de 
Empenho), a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

14.2.1 - Advertência;

14.2.2 - Multas:

14.2.3- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será 
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor 
contratual;

14.2.4- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
artigo n° 87 da Lei n° 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido 
que havendo penalidade que culmine na aplicação de multas estas serão no 
montante de até 10% do valor contratual, no caso de inexecução total, ou até 10% 
do valor inadimplido, na hipótese de inexecução parcial;

14.2.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 
da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

14.2.6. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer 
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, 
por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade;

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
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 o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior;

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo- 
lhe franqueada vista ao processo.

14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos 
produtos, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;
14.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada 
até o julgamento do pleito, nos termos do artigo n°. 109, da Lei 8.666/93.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, 
o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesa para aquisição de material de consumo (químicos revelador e 
fixador) e películas para raio - x, objeto deste termo de referência, correrá à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2016 assim 
detalhada:

Programa de Trabalho:
08.31.10.302.261.2.271 - Manutenção da Maternidade Pública Municipal Mãe 
Esperança
08.31.10.302.261.2.278 - Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - 
UPA
08.31.10.302.261.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as 
Urgências - SAMU

Fonte: 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema 
Único de Saúde - SUS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 102.799,20 (cento e dois 
mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 -  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro 
de preços a preferência em igualdade de condições;
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16.2. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de 
todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata 
de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n°. 13.707/2014, Lei Federal n° 
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que 
a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do 
Edital de Licitação - N°."010/2016", o Edital de Licitação - Pregão n° 010/2016 e 
SRP n° 006/2016 e a proposta da detentora.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos termos do 

art. 6°, inciso I, alínea “a”, combinado com o art. 15 da Lei Complementar n° 247 

de 23 de dezembro de 2005, publicado no XXI Suplemento DOM n.° 2628 de 

26/12/2005, torna público o Registro de Preços n°006/2016, Pregão Eletrônico 

n°010/2016, P rocesso  n° 08.00001-00/2016, Objeto: S IS TEM A  DE 

REGISTRO DE PREÇO  PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICOS REVELADOR E FIXADOR) E PELÍ 

CULAS PARA RAIO X, com o seguinte resultado:

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 
duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho 10 de Outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO  
Secretário Municipal de Saúde

SIMONE REIS DA SILVA  
Pregoeira

ALAN ELIAS KAMEL
Globo Comércio de Produtos para Saúde LTDA

Objeto:

Unidade:

Marca:

Q uantidade:

I Valor Unitário:

Valor Total:

■ Em presa Detentora  

j E nquadram ento:

■ CNPJ n.°:

Endereço:

Responsável:

CPF n°:

O bjeto:

Unidade

Marca:

: Q uantidade:

Valor Unitário:

. Valor Total:

Em presa Detentora: 

Enquadram ento: 

CNPJ n °:

Endereço:

Responsável:

CPF n°:

Objeto:

j  Unidade:

Marca:

Q uantidade:

1 Valor Unitário:

Valor Total:

Em presa Detentora: 

Enquadram ento: 

CNPJ n.°:

Endereço:

Responsável:

, CPF n°:

Objeto.

Unidade:

Marca:

Q uantidade:

SITUAÇÃO :

LO TE  1 

ITEM  1

R E V E L A D O R  A U T O M Á T IC O  R AIO -X , para preparo de 38 litros. 
C om ponentes: Parte  A: D ie tileno glico! .Sulfito  de po táss io  45 %, C arbonato  de 
potássio, H id roqu inona, H id róx ido  de po táss io  Parte B: D ie tileno  g lico l,Ácido 
acético , Fen idona Parte C: M etab issu lfito , G lu ta ra lde ido  C a racte rís ticas F ís ico- 
quírnícas: Parte  A: Form a F ísica: Líquido claro: Cor: levem ente am are lado; 
O dor: Leve odor caracte rís tico; D en s id a d e :1 ,289 -  1 ,299 g /cm 3 ; pH: 11.37 -  
12,37: S o lub ilidade  em  água: C om pleta ; L íquido nào in flam áve l Parte B: 
C orros ivo ; Form a F ísica: L íqu ido  claro; Cor: am are lado ; O dor: Leve odor de 
ác ido  acético ; D ensidade: 1,101 -  1,110 g /cm 3 ; pH: 1 .O Solubilidade em  água: 
C om pleta ; L iqu ido  não in flam áve l Parte  C: Form a Física: Líquido claro; Cor: 
incolor; O dor: Leve odor de á lde ido; D ensidade: 1,242 — 1.252
g/cm 3S o lub ílidade  em  águe; C om pleta ; L íquido não in flam áve l. Va lidade 
M ínim a de 6 m eses a pa rtir da data de entrega. C ertificado  de Boas P ráticas de 
fabricação.

G L

SR

240

R$ 278,73 

RS 66 .895 ,20

G LO B O  C O M É R C IO  DE P R O D U TO S  PA R A SA U D E  LTDA 

EPP

11.824 .928 /0001-07

Av. C arlos  G om es, 2796 -  São C ristovão, Porto  V e lho-R O  

ALA N  ELIAS KA M E L

580 .880 .832 - 49

ITEM  2

F IX A D O R  A U T O M Á T IC O  PI R A IO -X  para o p reparo de 38 litros. Com  as 
ca racte rís ticas: E stab ilidade  qu ím ica ; P o lim erização  Perigosa: Não ocorre, Não 
se prevê qua lque r acum u lação  em o rgan ism os C om posição : Parte A
(F ixador):T iossu lfa to  de A m ón io  ;Su lfito  de S ódio  Á c ido  A cé tico  ;Ácido Bórico; 
Parte B (Endurecedor): Á cido A cé tico ; Á c ido  S u lfúrico ; S u lfa to  de A lum ín io . 
C aracte rís ticas fís ico  quím icas: Parte A  (F ixa d o r );Fo rm a Fisica- L iquido; Cor: 
le vem en te  esverdeada; O dor: Leve odor de ác ido  acético ; D ensidade: 1,270 -
I ,  290 g /cm 3 : pH; 5,25 — 5,45; S o lub ilidade  em água: C om p le ta /'P a rte  B 
(E ndu recedo r):F o rm a  F is ica: L íquido; Cor: inco lo r O dor: Ush/e odiar de ácido 
acético : Densidade: 1,127 -  1,167 g /cm 3 ;pH: 1,0: So lubflktorfe  em água:

C om pleta , Va lidade M in irna de 6 m eses a partir da da ta  de entrega. C ertillcado  
de Boas Práticas de fabricação

GL

SILPAO HEM

240

R$ 149,60 

R$ 35,904,00

G LO B O  C O M É R C IO  DE PR O D U TO S PARA S A U D E  LTDA 

EPP

I I .  824 .928 /0001-07

Av. C arlos G om es, 2796 — São C ristovão, Porto Velho-R O  

A lan E lias Kam el

580 .880 .832- 4 9

LO TE 2 

ITEM  1

P E L ÍC U LA S  PA R A  R AIO S -X , tam anho  18x24cm , cx  c / 100 películas 
C ertificado  de boas práticas de fabricação.

CX

FUJI FILM

375

RS 117,34 

R$ 44 ,002 ,50  

DEN TAL SA Ú D E LTDA 

EPP

03 .657 .303 /0001-70

R U A S A LG A D O  FILHO , N“ 1616 -  BA IRRO  N O S S A  S E N H O R A  DAS G RAÇAS 
-  CEP. 76804-118, Porto Velho-R O

A ntón io  F ernandes Batista 

219 .867 .034-87

LO TE  3 

ITEM  1

FILM E PARA C Â M A R A  LASER 20X25cm  DVM cx c / 100 películas. 
C om patíve l com  o equ ipam ento  dry 5800 kodak/ca restroam

cx

Porto Velho, 24 de Outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO 

Secretário Municipal de Saúde
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