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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2022

Processo 1286-1/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
00.699.197/0001-07, com sede à Rua Independência, 1135, centro, nesta cidade de Nova União Rondônia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, João José de Oliveira, e, de outro lado a(s)
empresa(s): descritas no anexo I, lavram a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão
Eletrônico nº 087/2021, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores
classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas,
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de
compromisso para futura contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, nas
propostas apresentadas, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Municipal 988/2010.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Tiras
de Glicemia e agulhas para caneta de insulina, em conformidade com as especificações previstas no
Anexo I e propostas apresentadas na licitação na modalidade Pregão Eletrônico e Processo Administrativo
acima descritos, que integram este instrumento.
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Município de Nova União e nem os órgãos
participantes (Secretarias Municipais vinculadas à administração), a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura, com eficácia legal após a data da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório,
ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivo fornecedor classificado,
conforme fornecedor beneficiário do Registro de Preços no Anexo “I” desta Ata.
CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA
PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Sistema de Registro de Preços é o órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços, tendo
como órgão participante a SEMSAU.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA BENEFICIÁRIA
A fornecedora detentora do preço registrado deverá cumprir o compromisso firmado por
intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto
Municipal nº 988/2010, bem como no Edital de Pregão e seus anexos, em especial ao Termo de Referência,
e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos
equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU
RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE E PRAZO DE ENTREGA
A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação
pertinente.
Parágrafo Primeiro- Após a autorização da despesa, será emitido pela entidade CONTRATANTE a
respectiva Nota de Empenho em favor da empresa detentora do preço registrado que tenha firmado esta Ata
de Registro de Preços.
Parágrafo Segundo - O prazo para a retirada da Nota de Empenho, por parte da fornecedora registrada,
será de 5 (cinco) dias úteis contar da notificação feita pelo órgão gerenciador ou participante, sob pena de
não o fizer, decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. O Órgão
Participante, poderá a seu critério, enviar a Nota de Empenho por e-mail para a empresa, dispensando a
notificação.
Parágrafo Terceiro- Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço
unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente
instrumento de compromisso, independentemente de transcrição.
Parágrafo Quarto – Se firmado, o contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Quinto – Deverá o Órgão Participante indicar o Gestor e Fiscal do contrato.
Parágrafo Sexto - Após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa detentora da ata deverá entregar o
objeto licitado no prazo de até 10 dias uteis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 988/2010 (art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º), relativos à utilização do
Sistema de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
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Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses previstas nos art’s. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e art. 12, § 3º, I do Decreto Municipal
988/2010, devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.
Parágrafo Primeiro- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
Parágrafo Segundo - 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.
Parágrafo Terceiro - A fornecedora, se não aceitar reduzir seu preço ao preço praticado pelo mercado será
liberada do compromisso assumido, em conformidade com o art. 12, § 2º, II do Decreto Municipal
988/2010.
Parágrafo Quarto – Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, concluído o processo, o
Órgão Gerenciador fará o devido Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço e informará a Fornecedora
Beneficiária a nova ordem de registro.
Parágrafo Quinto - Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro
poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Órgão Gerenciador,
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à
aquisição dos produtos, componentes ou de outros documentos.
Parágrafo Sexto – A empresa fornecedora não poderá alegar (após recebimento da Nota de Empenho)
impossibilidade de entrega do objeto licitado devido a alta de preços se não tiver formalizado (antes da NE)
pedido de realinhamento ao Órgão Gerenciador, acompanhado de todos os documentos probantes,
devidamente processado e autorizado pelo Prefeito Municipal.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A Fornecedora Beneficiária terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
Parágrafo Primeiro- a pedido, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata por ocorrência de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado;
Parágrafo Segundo- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da
Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
Parágrafo Terceiro - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada
automaticamente:
a) por decurso do prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
a) Sem prejuízos das sanções impostas pela Lei 8.666/93, ficarão impedidas de licitar e contratar com a
Administração direta e autárquica do Município de NOVA UNIÃO, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
b) Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto ou prestação dos serviços pela empresa que vier a
ser contratada, serão aplicadas a multa de mora de 0,3 (três décimos por cento) por dia de atraso, até o
limite máximo de 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o valor total do objeto não entregue.
c) A justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito, até 24 (vinte e
quatro) horas antes do término do prazo para a entrega.
d) Na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da importância
a ser paga ao fornecedor.
e) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato pode a Administração da PMNU, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades:
e.1) Advertência;
e.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de até 15 (quinze)
dias, contado da comunicação oficial;
e.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo de até 02 (dois) anos de acordo a Lei 10.520/02;
e.4) 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
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à PMNU pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
Parágrafo Único - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do objeto pactuado nesta Ata de Registro de Preço para suas próprias aquisições,
conforme art. 5º, inciso X, do Decreto Federal nº 7.892/2013, exceto nas hipóteses em que o
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descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013).
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b) Integram esta Ata, o Anexo “I” (fornecedora beneficiária do registro de preços com seus respectivos
valores unitários do objeto licitado) e, ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e a proposta da empresa
classificada para o item.
Parágrafo Primeiro - Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Segundo – Fica(m) a(s) empresa(s) detentora(s) ciente(s) que a publicação desta Ata de
Registro

de

Preços

na

imprensa

oficial

dos

Municípios

do

Estado

de

Rondônia

(http://www.diariomunicipal.com.br/arom/), 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.
Parágrafo Terceiro - Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o
disposto no art. 57 da Lei 8.666 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento
perante o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado do Rondônia, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Nova União/RO, 12 de janeiro de 2022.

Rondolab Comércio e Serviços Ltda Epp

João José de Oliveira
Prefeito

CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nilton Cesar Moreira
Gerente do Setor de Registro de Preços
Portaria 052/2013
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ANEXO I DA ATA 004/2022

Fornecedor: Rondolab Comércio e Serviços Ltda Epp CNPJ: 18.964.366/0001-46
Representante: Edvaldo Aparecido de Jesus
Telefone: (69) 3442-1283
E-mail: edvaldo@rondolab.com
Endereço: Av. Norte Sul, 5425 - Centro, Rolim de Moura - Rondônia - 76940-000
Item Quant.
Unid. Descrição
Marca

Modelo

1

1.000,00

Caixa

Oncal Plus

Oncal Plus

2

500,00

Caixa

Oncal Plus

Oncal Plus

5

250,00

Caixa

Oncal Plus

Oncal Plus

Tiras de teste ON Call Plus, para testar
glicemia em sangue total contendo (caixa) 50
tiras teste, chip de codificação.
Lancetas ON Call Plus (caixa) contendo 100
lancetas
Agulhas para caneta de insulina 4x023mm –
32G, caixa com 100 unidades

Valor
R$
R$
25,00

Total R$
R$
25.000,00

R$
R$
5,40
2.700,00
R$
R$
32,00
8.000,00
Total R$ 35.700,00

Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 09.222.411/0001-04
Representante: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Telefone: (69) 3226-9414
E-mail: centralmixcomercio@gmail.com
Endereço: R PLACIDO DE CASTRO, 7542 - JUSCELINO KUBITSCHEK, Porto Velho - Rondônia - 76829-386
Item Quant.
Unid. Descrição
Marca
Modelo
3

1.000,00

Caixa

4

500,00

Caixa

Tiras de teste Descarparck Plus, para testar
glicemia em sangue total contendo (caixa) 50
tiras teste, chip de codificação.
Lancetas Descarpack Plus (caixa) contendo
100 lancetas

DESCARPACK

Tiras de teste
Descarparck Plus

DESCARPACK

Lancetas
Descarpack

Valor
R$
R$
45,00

Total R$
R$
45.000,00

R$
R$
32,00
16.000,00
Total R$ 61.000,00
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