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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2018 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018 
 

No dia 16 do mês de fevereiro do ano de 2018, compareceram, de um lado o FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DO BALNEÁRIO 
ARROIO DO SILVA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guanabara nº 220, Centro, Balneário Arroio do 
Silva/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 11.222.421/0001-83, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por seu 
Representante Legal, Sr. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA, Secretário de Saúde, portador da Cédula de Identidade nº 64/R1.087.082, inscrito 
no CPF sob o nº 438.897.519-20, residente à Avenida Beira Mar, Praia da Meta, Cidade de Balneário Arroio do Silva/SC, e as 
empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2018, Processo 
Licitatório nº 10/2018, que selecionou a proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando a presente licitação tem 
por objetivo o registro de preços para a possível e futura “Aquisição parcelada de Material de Expediente para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva, no exercício financeiro de 2018. Conforme 
especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital”.  
 
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 
 

Código Nome da Empresa Itens 

6726 GOLD COMPUTADORES LTDA – EPP 

1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62. 

6783 MARCELO GOMES & CIA LTDA – ME 2, 9, 54, 55. 

6333 ORLEANS INFORMATICA EIRELI – EPP 
4, 7, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 
32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 52, 53. 

 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o 
resultado da licitação decorrente do processo de licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº 90/2017 (Registro de Preços) e, pelas 
condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

Empresas CNPJ/ CPF Nome do Representante CPF 

GOLD COMPUTADORES LTDA – EPP 02.537.692/0001-37 Sandro Pietsch 675.131.079-04 

MARCELO GOMES & CIA LTDA – ME 05.850.947/0001-05 Pedra Felisberto Gomes 343.024.849-34 

ORLEANS INFORMATICA EIRELI – EPP 02.315.593/0001-00 Jorge Luiz Mazzuco 626.671.819-72 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 - O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, objetivando: 
A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para possível e aquisição parcelada de Material de Expediente para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva, no exercício financeiro de 2018. Conforme 
especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
1.1.1 - Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus 
anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este 
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 
 
1.2 – A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a 
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às 
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de 
condições.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
2.1 – O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo de 
Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas integram este instrumento, 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
 
 
 
 

Fornecedor: 6333 ORLEANS INFORMATICA EIRELI – EPP 

Item Especificações Unid. Marca Quant. Preço Unit. Preço Total 

04 Apontador de plástico com deposito Un Leo e Leo 50 1,20 60,00 

07 Bastão de cola quente 7,5 mm x 30 cm 1kg Kg Make+ 10 35,00 350,00 

12 Caderno brochura capa dura 96 fls. - pequeno Un Panam. 50 4,29 214,50 
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13 
Caderno para protocolo 

Un São D. 10 11,20 112,00 

16 Caneta esferográfica cx com 100 Cx Compactor 05 46,90 234,50 

18 
Cartolina 50x60 c/01 fls. sortido 

Un Allform 100 0,57 57,00 

22 
Corretivo líquido 18ml 

Un Maxprint 25 2,45 61,25 

24 Estilete Un Masterprim 05 1,20 6,00 

27 Fita adesiva marrom 48 x 45m  Un 3M 20 3,65 73,00 

28 
Fita adesiva transparente 12mm x 50m 3m 

Un Adelbras 50 1,08 54,00 

29 
Fita adesiva transparente 45 mm x 45 m 3m  

Un Tight Tape 50 2,85 142,50 

32 Grampeador de mesa A17 24/6 e 26/6 25 folhas  Un Maxprint 10 15,00 150,00 

34 
Lápis grafite preto nº2 HB redondo caixa 144 

unidades lápis preto  

Cx Multicolor 01 35,90 35,90 

36 Organizador de canetas-porta caneta Un Dello 10 10,70 107,00 

37 
Papel cartão duplex A4 210g 10 cores pacote 

com 20 folhas  

Un Vmp 50 8,70 435,00 

38 Papel contact colorido (1,00x0,45) – C/ 10MT Rolo Vmp 02 81,50 163,00 

39 
Papel contact liso (1,00x0,45) – C/ 10MT 

Rolo Vmp 02 63,00 126,00 

40 Papel sulfite branco A4 Resma Orleans 500 17,90 8.950,00 

46 Perfurador de papel Un Cis 05 17,00 85,00 

52 Pincel marcador atômico preto Un Masterprim 20 2,50 50,00 

53 Pistola cola quente grande Un Jocar 05 21,40 107,00 

 

Fornecedor: 6726 ORLEANS INFORMATICA EIRELI – EPP 

Item Especificações Unid. Marca Quant. Preço Unit. Preço Total 

01 Adaptador para tomada tipo “t”  Un TW 05 6,20 31,00 

03 Alfinete cx c/ 50 Cx Jocar Offi. 10 3,93 39,30 

05 Balão nº6 colorido pacote c/50un Pct São Roque 100 7,40 740,00 

06 Balão nº9 colorido pacote c/50un Pct Pic Pic 100 13,00 1.300,00 

08 Bateria 9v Un Elgin 50 10,00 500,00 

10 Borracha branca látex Un Leo & Leo 50 0,43 21,50 

11 Caderno brochura capa dura 96 fls. - grande Un Panamerica 100 6,65 665,00 

14 Caixa de lápis de cor com 24 cores Cx BRW 20 9,00 180,00 

15 Calculadora de mesa com viso / 12 dígitos Un BRW 08 11,15 89,20 

17 Caneta marca texto Un Masterprim 50 1,75 87,50 

19 Clipes para papel cx 500 grande Cx Masterclip 10 8,90 89,00 

20 
Cola bastão com 40 gramas  

Un Acrilex 20 8,00 160,00 

21 Cola branca liquida 110gr Un Piratininga 20 2,50 50,00 

23 Envelope grande-pardo Un VMP 300 0,24 72,00 

25 Extrator de grampos Un BRW 05 1,95 9,75 

26 Eva 10mm 40 x 50cm - colorido Un BRW 400 1,60 640,00 

30 Fita crepe adesiva larga Un Eurocel 100 10,50 1.050,00 

31 Fita dupla face 228 PP 09mmx30m   Un BRW 50 3,70 185,00 

33 
Grampos galvanizados 26/6 rapid com 5000 

grampos 

Cx BRW 30 4,40 132,00 

35 Livro ata Un Foroni 30 6,38 191,40 

41 
Pasta para arquivo - fichário 

Un Frama 700 2,60 1.820,00 

42 
Pasta plástica ofício com aba e elástico  

Un ACP 100 2,15 215,00 

43 Pasta plástica preta A4 com folhas Un ACP 50 9,40 470,00 

44 
Pasta sanfonada plástica duplicata 12 divisórias  

Un Alaplast 30 13,00 390,00 

45 Percevejo cx/ com 100 Cx BRW 10 2,80 28,00 

47 Pilha A23 Un Sony 10 4,70 47,00 

48 Pilha grande D Un Sony 100 12,40 1.240,00 

49 Pilha media C Un Sony 100 9,20 920,00 

50 Pilha palito AAA Un Sony 100 4,40 440,00 

51 Pilha pequena AA Un Sony 100 4,40 440,00 

56 Régua de metal Un BRW 05 3,60 18,00 

57 
Régua plástica 30cm 

Un Walleu 30 1,05 31,50 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CCzyHE01cVsyUAcKBxgT6_aXgBIyChMZC5Puop60Bq9KmhosCCAkQAyDezc8eKAxgzaCtj6gDoAHispn4A8gBB6kChPMA6npykT6qBCdP0IxMQG_9IPoqhY4o9TPARyNDQ4ISKV6McTJxzaKStTSiFCRpde3ABQWgBiaAB4yW3zOIBwGQBwKoB6a-G9gHAeASi-ezgMaA_PzJAQ&sig=AOD64_00A4wbV1ds23YmxIjrFFysSqABEw&ctype=5&clui=9&q=&ved=0ahUKEwjK-bu4nrjJAhXGn5AKHUb-BVYQ2CkIpgEwAg&adurl=http://www.saraiva.com.br/produto/167332/%3F%26PAC_ID%3D123134
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CRM9BJU9cVtvUBpOIxATk5azAB4Dcw-gHwOC31cABuMH1wZoBCAkQAyDezc8eKBFgzaCtj6gDoAGg8-_bA8gBB6kChPMA6npykT6qBCRP0K7Juh83euhpsQMFKIQZnmG50LDkw_F1bbh15rtKUAJRYBXABQWgBiaAB8iMkCSIBwGQBwKoB6a-G9gHAeAS8oSK46Hl1OR5&sig=AOD64_3zt4N12Y7w-26-PXVZKHDKl_YADQ&ctype=5&clui=5&q=&ved=0ahUKEwiKv561oLjJAhVDMpAKHb3mAlMQ2CkI2wEwAg&adurl=http://www.sualistaescolar.com.br/Produto/corretivo-liquido-maxi-18ml-frama%3Futm_source%3Dgoogleshopping
https://www.google.com.br/shopping/product/5615064458945280561?sclient=psy-ab&biw=1440&bih=767&site=webhp&q=fita+durex&oq=FITA+DUREX&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.108194040,d.Y2I&ion=1&espv=2&tch=1&ech=1&psi=qEtcVubsEI_zwASErLmQBQ.1448889258298.16&prds=paur:ClkAsKraXy1pQBHeFjS56z0AcdL60xYKPDpevRHF6BzwY5wG7XZcZG4fDzmzMmvPBd6veJirHp7-0I6ZMtLF9dxsOPPaqWTR8kl7zTyRYTf_MCWLD3uAnXnr2xIZAFPVH72K6b60AveuBXNnTW6gh1XGjdSajA&sa=X&ved=0ahUKEwi-4oSZobjJAhUJFJAKHeUwBKkQzUoI9QEwAg
https://www.google.com.br/shopping/product/4021393123075295843?sclient=psy-ab&biw=1440&bih=767&site=webhp&q=fita+durex&oq=FITA+DUREX&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.108194040,d.Y2I&ion=1&espv=2&tch=1&ech=1&psi=qEtcVubsEI_zwASErLmQBQ.1448889258298.16&prds=paur:ClkAsKraX6HJhXv3aep6XCMI_CHB6voGB2l_rrx-GdCOPmjsdEVNDReOmmu_E1K-_JRaeZoHoQPml015VqpBCLaoZqPRAvNg-RnAHj0YjC6gYc6yRZK6yA4TNBIZAFPVH72ZZRTXFU3aduJABmLYB9DBV4dkJg&sa=X&ved=0ahUKEwi-4oSZobjJAhUJFJAKHeUwBKkQzUoI5wEwAA
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CktzgVFBcVorDKIeTxASfiafIBY72qeEGlt7QkdEBqOC7jkQICRAIIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAZ7Y3_sDyAEHqQKE8wDqenKRPqoEJk_Q1T2aID4QsNTfeLpaZQzi7YNrAa3lqsyBoXzWmn-XPxHNvCAKwAUFoAYmgAfKp6AEiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEuyo3KKb2J3EhQE&sig=AOD64_3pbV9_EV4B_Y1UgEgDSBEC0GTxBA&adurl=http://www.staples.com.br/grampeador-de-mesa-a17-24-6-e-26-6-25-folhas-maped/p%3Fidsku%3D2001948%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc&ctype=5&clui=15&q=&ved=0ahUKEwju-P3FobjJAhVKNJAKHVNOBJoQpysINQ&ei=VFBcVu7-JsrowATTnJHQCQ
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=C_nbLQlFcVvzQEcOBxgSJo7PIC472qeEGlt7QkdEBqOC7jkQICRADIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAZ7Y3_sDyAEHqQIa2_Y6lleRPqoEJ0_Qj4pUpcZYM7jiJeq2h2eBAj7R__20B9cmYpHlGqONwgn4knK4aMAFBaAGJoAHyqegBIgHAZAHAqgHpr4b2AcB4BKe4-m5p-nqxeoB&sig=AOD64_27MF2bE618MEIwCFtmn4hxT1leGA&ctype=5&clui=5&q=&ved=0ahUKEwjyr6W3orjJAhWMqZAKHTPMDZYQ2CkI9gEwAg&adurl=http://www.staples.com.br/lapis-grafite-preto-n2-hb-redondo-cis-caixa-144-unidades/p%3Fidsku%3D2001058%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=C_nbLQlFcVvzQEcOBxgSJo7PIC472qeEGlt7QkdEBqOC7jkQICRADIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAZ7Y3_sDyAEHqQIa2_Y6lleRPqoEJ0_Qj4pUpcZYM7jiJeq2h2eBAj7R__20B9cmYpHlGqONwgn4knK4aMAFBaAGJoAHyqegBIgHAZAHAqgHpr4b2AcB4BKe4-m5p-nqxeoB&sig=AOD64_27MF2bE618MEIwCFtmn4hxT1leGA&ctype=5&clui=5&q=&ved=0ahUKEwjyr6W3orjJAhWMqZAKHTPMDZYQ2CkI9gEwAg&adurl=http://www.staples.com.br/lapis-grafite-preto-n2-hb-redondo-cis-caixa-144-unidades/p%3Fidsku%3D2001058%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CV-8cfFFcVrq5FMSJxAShz5iAB472qeEGlt7QkdEBqOC7jkQICRABIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAZ7Y3_sDyAEHqQKE8wDqenKRPqoEJk_QEVQR9vVTal2e8ygYAfd2uMLYY86laGyQweBz4jXLsB6nq_S2ugUTCJCo_NKiuMkCFdJAkAodwYEPncAFBcoFAKAGJoAHyqegBIgHAZAHAqgHpr4b2AcB4BKtoLK-8K-nnZwB&ei=fFFcVpD6EtKBwQTBg77oCQ&sig=AOD64_3R48dwJzXsWJEPWb_L6tpsdEpSgQ&ctype=5&clui=5&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiQqPzSorjJAhXSQJAKHcGBD50Q2CkI6AEwAA&adurl=http://www.staples.com.br/papel-cartao-duplex-a4-210g-10-cores-pacote-com-20-folhas-menno/p%3Fidsku%3D2010773%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CV-8cfFFcVrq5FMSJxAShz5iAB472qeEGlt7QkdEBqOC7jkQICRABIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAZ7Y3_sDyAEHqQKE8wDqenKRPqoEJk_QEVQR9vVTal2e8ygYAfd2uMLYY86laGyQweBz4jXLsB6nq_S2ugUTCJCo_NKiuMkCFdJAkAodwYEPncAFBcoFAKAGJoAHyqegBIgHAZAHAqgHpr4b2AcB4BKtoLK-8K-nnZwB&ei=fFFcVpD6EtKBwQTBg77oCQ&sig=AOD64_3R48dwJzXsWJEPWb_L6tpsdEpSgQ&ctype=5&clui=5&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiQqPzSorjJAhXSQJAKHcGBD50Q2CkI6AEwAA&adurl=http://www.staples.com.br/papel-cartao-duplex-a4-210g-10-cores-pacote-com-20-folhas-menno/p%3Fidsku%3D2010773%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=Cy4yc1lFcVpzxBoyDxgTG75Eo6PWRoQjAu4GZ2QGo4LuORAgJEAEg3s3PHigUYM2grY-oA6AB7LGA-gPIAQepAoTzAOp6cpE-qgQmT9BcYRuTo1arViXVssW9RCtBTc3sD632fTP8QtiC72obaZee4nC6BRMIgLPj_aK4yQIVyTyQCh3Y5wFVwAUFygUAoAYmgAf8zf8FiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEryf98WF6vTN7wE&ei=1lFcVoDwBMn5wATYz4eoBQ&sig=AOD64_0Jpax13KZz8RHdNMFGqAWbITVs5A&ctype=5&clui=12&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiAs-P9orjJAhXJPJAKHdjnAVUQ2CkI6AEwAA&adurl=http://www.bazarhorizonte.com.br/papel-contact-opaco-liso-100x045-.62992.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DGoogleShopping
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CAk1JT0xcVpzOK8qTxATb4qqgD472qeEG1uXQkdEB_5fFqaYCCAkQASDezc8eKCRgzaCtj6gDoAGe2N_7A8gBB6kChPMA6npykT6qBCdP0PWh88NJTcXF-EJkG9bJbrauinxddq_nPFkUjdM7PeqfKTcwPuHABQWgBiaAB8qnoASIBwGQBwKoB6a-G9gHAeASw6Sg742Tw9I7&sig=AOD64_3Fh-FKzP_RIHW_PbW-7PGEJ8GmsQ&adurl=http://www.staples.com.br/pincel-marcador-atomico-pilot/p%3Fidsku%3D2001126%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc&ctype=5&clui=1&q=&ved=0ahUKEwjJ6avbnbjJAhUFEpAKHYZ5Ar4QpysIBA&ei=T0xcVomGKoWkwASG84nwCw
https://www.google.com.br/shopping/product/7903248327036390114?sclient=psy-ab&biw=1440&bih=767&site=webhp&q=COLA+BAST%C3%83O&oq=COLA+BAST%C3%83O&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.108194040,d.Y2I&ion=1&espv=2&tch=1&ech=1&psi=qEtcVubsEI_zwASErLmQBQ.1448889258298.12&prds=paur:ClkAsKraX0xrGCenSJCcvFqA4970WFveQG50EAQA5frFaNBeqh2lqzHcdHXa7H9jUQXZ1dzL7i9lrphSsYFWKFAoLxn80VNCuOgVZlvTterJZ8Qez9w2H270OxIZAFPVH736l7a7Gd1_oufC_w55X7kLsTTPLA&sa=X&ved=0ahUKEwjsp739n7jJAhXNJJAKHUQwAVQQzUoI6AEwAA
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CaKXgg1BcVonFC8yQxATR0Z8Ijvap4QaW3tCR0QGo4LuORAgJEAgg3s3PHigUYM2grY-oA6ABntjf-wPIAQepAhrb9jqWV5E-qgQnT9Ce36rtkx17RwLwOU0FmyWeTFdTGSHT8uvyo9DWhG8M5IyJV8xSwAUFoAYmgAfKp6AEiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEvnz3vmrrIWHxQE&sig=AOD64_3_JoQy--Je2vwqUfHheXid4X63Rw&ctype=5&clui=16&q=&ved=0ahUKEwiu0JXcobjJAhWIp5AKHdMfBN4Q2CkImQIwBw&adurl=http://www.staples.com.br/grampos-galvanizados-26-6-rapid-com-5000-grampos/p%3Fidsku%3D2002380%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CaKXgg1BcVonFC8yQxATR0Z8Ijvap4QaW3tCR0QGo4LuORAgJEAgg3s3PHigUYM2grY-oA6ABntjf-wPIAQepAhrb9jqWV5E-qgQnT9Ce36rtkx17RwLwOU0FmyWeTFdTGSHT8uvyo9DWhG8M5IyJV8xSwAUFoAYmgAfKp6AEiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEvnz3vmrrIWHxQE&sig=AOD64_3_JoQy--Je2vwqUfHheXid4X63Rw&ctype=5&clui=16&q=&ved=0ahUKEwiu0JXcobjJAhWIp5AKHdMfBN4Q2CkImQIwBw&adurl=http://www.staples.com.br/grampos-galvanizados-26-6-rapid-com-5000-grampos/p%3Fidsku%3D2002380%26utm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3DGoogleMerchant%26utm_medium%3Dcpc
https://www.google.com.br/shopping/product/3312330210919280932?sclient=psy-ab&biw=1440&bih=767&site=webhp&q=pasta+plastica+com+elastico&oq=PASTA+PLASTICA+&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.108194040,d.Y2I&ion=1&espv=2&tch=1&ech=1&psi=qEtcVubsEI_zwASErLmQBQ.1448889258298.26&prds=paur:ClkAsKraX9ZTOkqp913ZTw3jZMznJi6yAGD4VGMYnt3zXK1-IyU37iWubFUz3lH-TJP1B7z5VueHbXrMCQdFEpiLXrsQc3ESzvW7Py_AHYbZZpxG-d3mFbGMyxIZAFPVH72OyHI4KnpMU5Yowq6TQSEc5yWhOg&sa=X&ved=0ahUKEwjkv-W8o7jJAhXTnZAKHTdOC78QzUoI5gEwAQ
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CIN3UG1JcVrGKAsyQxATR0Z8IudjanwjRspnwtwLasuS75gEICRADIN7Nzx4oFGDNoK2PqAOgAcDT3vsDyAEHqQKE8wDqenKRPqoEJk_QQclVf9N74QxS2FTGoWCVsLNtHHqjClMT2K71iirNMmpG-YiXwAUFoAYmgAeludQDiAcBkAcCqAemvhvYBwHgErPZqM-qieatAg&sig=AOD64_1FJN-c-SNnk4jSW92eRplYq1P7Ng&ctype=5&clui=9&q=&ved=0ahUKEwjTvdKeo7jJAhUTmpAKHVFLBM8Q2CkI6gEwAg&adurl=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk%3Ftool%3D6378531%26word%3DMLB44012%26go%3Dhttp%253A%252F%252Fproduto.mercadolivre.com.br%252FMLB-697756962-pasta-sanfonada-plastica-duplicata-12-divisorias-cristal-_JM%253Fsource%253Dgps
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58 
 Rolo com 2.000 senhas (2 séries de 001 a 999) 

Rolos Tirasenha 50 30,20 1.510,00 

59 
Sacola plástica pequena cx com/500 

Cx ACP 05 39,30 196,50 

60 Tesoura uso geral inox 7 polegadas  Un BRW 15 16,00 240,00 

61 Tinta para carimbo azul Un VMP 05 3,50 17,50 

62 Tinta para carimbo preta Un VMP 05 17,50  

 

Fornecedor: 6783 MARCELO GOMES & CIA LTDA – ME 

Item Especificações Unid. Marca Quant. Preço Unit. Preço Total 

02 Adesivo instantâneo multi uso 50 g Unid. Tek Bond 10 8,45 84,50 

09 Bobina térmica modelo 80x30x1v cx c/ 30 CX Aloform 05 74,10 370,50 

54 Placa de isopor mural 30mm Unid. Isacon 10 6,10 61,00 

55 Placa de metal- mural 1,20 x 70 Unid. Art Pop 03 74,00 222,00 

 
2.2 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
2.2.1 – Na hipótese de alteração de preços do mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser 
revisto, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do  inciso 
II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal 90/2017. 
 
2.2.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação 
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante junta da 
planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da 
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
2.2.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios 
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos matérias para fins de fixação de preço 
máximo a ser pago pela administração. 
 
2.2.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de 
força maior, devidamente justificado no processo. 
 
2.2.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar 
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades ou determinar a negociação. 
 
2.2.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de 
primeiro menos preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
 
2.3 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 
 a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente 
registrados e sua adequação ao praticado no mercado: 
 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 
 
2.4 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 
cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elecandas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá: 
 a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados: 
 b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da 
impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições: 
 b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, 
previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
 b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado 
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 
 
2.4.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas 
cabíveis, observada a anuência das partes. 
 
2.4.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior serão formalmente desonerados do compromisso 
de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, 
sem aplicação das penalidades. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 
 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=CDwtjUVNcVsXOEcqCxgTt6JHABvWm8oMH5eTt3cABhYPxz_IECAkQASDezc8eKCRgzaCtj6gDoAGbxM_4A8gBB6kChPMA6npykT6qBCZP0I76TqPgOm3kMJi9VozByYQ7Mb-AyeSLvmRoJ7VvmKgWi5fBpsAFBaAGJoAHzbuwB4gHAZAHAqgHpr4b2AcB4BLg8sLF0tao0Tk&sig=AOD64_2Aly73AyjeQCAU-JAR8ILfkW3iQA&adurl=http://viainox.com/produto/tesoura-uso-geral-inox-7-polegadas--coloridas/25950147/116/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dgoogleshopping%26utm_campaign%3Dfeedxml&ctype=5&clui=1&q=&ved=0ahUKEwj-6sqypLjJAhULMZAKHXaIB7gQwzwIBA&ei=UVNcVr7-D4viwAT2kJ7ACw
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3.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
3.2 – Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 
instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 – A ata de registro de preços será utilizada pelo órgão ou entidades do Fundo Municipal de Saúde relacionadas no objeto deste 
Edital; 
 
4.2 – Os órgãos e entidades participantes da ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou 
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de emprenho de 
despesa ou autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/ e 
procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 
 
4.3 – Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em 
ata. 
 
4.4 – Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais 
normas cabíveis. 
 
4.5 – Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos 
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a 
anexação ao respectivo processo de registro. 
 
4.6 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominados “órgão não-participante ou carona”. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1 – Do Órgão Gestor: 
 
5.1.1 – Emitir a autorização de compra; 
 
5.1.2 – Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso; 
 
5.1.3 - Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto 
deste instrumento; 
 
5.1.4 – Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo estabelecido, após a entrega da nota fiscal no setor competente; 
 
5.1.5 – Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção; 
 
5.1.6 - Fornecer as condições necessárias para que a detentora da ata possa executar o objeto na melhor forma possível; 
 
5.1.7 – Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas; 
 
5.1.8 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial, aplicação de sanções e alterações 
da ata; 
 
5.1.9 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do 
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou 
existirem demandas para atendimentos dos órgãos usuários; 
 
5.1.10 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, salvo motivo de 
força maior devidamente justificado no processo; 
 
5.2 – Da Detentora da Ata 
 
5.2.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, principalmente o termo de referência, e atender 
todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de preços, independente de quantidade do pedido ou de 
valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 
 
5.2.2 – Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços; 
 
5.2.3 – Executar objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances; 
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5.2.4 – Responsabilizar-se por todos os serviços especificados neste termo, de modo a garantir sua plena execução, nos termos da 
legislação vigente, de modo que os mesmo sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; 
 
5.2.5 – Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, tributários, referentes a execução do presente 
termo, entre outros que incidam sobre o objeto da Ata de Registro de Preços; 
 
5.2.6 – Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos disciplinares da Prefeitura Municipal de Balneário 
Arroio do Silva bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes; 
 
5.2.7 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva quanto à 
execução do objeto; 
 
5.2.8 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente objeto, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura 
Municipal de Balneário Arroio do Silva; 
 
5.2.9 – Não se valer da ata a ser celebrada para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os 
direitos de crédito, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Município de Balneário Arroio do Silva; 
 
5.2.10 – Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Balneário Arroio do Silva, os quais deverão ser 
descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da detentora da ata, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no edital; 
 
5.2.11 – Comunicar a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 
verificada no curso da execução do objeto; 
 
5.2.12 – Cumprir com as demais disposições editalícias e disposições da lei de licitações, suas alterações posteriores e demais 
normas aplicáveis à espécie; 
 
5.2.13 – Cumprir com os prazos e condições previstas neste termo; 
 
5.2.14 – Comunicar a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
 
5.2.15 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem 
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 
 
6.1.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 
 b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento 
 d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado; 
 e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos da Lei nº 10.520/02; 
 f) por razoes de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
6.1.2 – Pela DENTENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato 
de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 
 
6.2 – Nas hipóteses previstas no subitem 6.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa 
oficial juntado-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 
 
6.3 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente. 
 
6.4 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro de preço deverá ser protocolada no protocolo geral da 
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razoes do pedido, 
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.5 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com 
classificação imediatamente subsequente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
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7.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades do Fundo Municipal 
de Saúde. 
 
7.2 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao 
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o 
prazo, o carimbo e a assinatura responsável. 
 
7.3 – O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de fornecimento ou outro instrumento 
equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, acompanhada a respectiva nota do empenho, contendo o 
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços 
registrados, obedecida a ordem de classificação. 
 
7.4 – Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, 
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
7.5 – A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de 
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 
 
7.5.1 – O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Autorização de fornecimento, podendo ser na sede da unidade 
requisitante, ou em local em que esta indicar. 
 
7.5.2 – O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias 
úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
7.5.3 – Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à 
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
7.5.4 – Serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.66/93 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, 
se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 
 
7.6 – A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer À administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando 
da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
 
7.7 – As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da ata. 
 
7.8 – A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com 
as especificações descritas na proposta de preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em 
conformidade com as referidas especificações. 
 
7.8.1 – Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que 
não estejam adequadas para o uso. 
 
7.8.2 – Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e 
descarga no local de entrega. 
 
7.9 – Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas 
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento pelo objeto deste Edital, será efetuado em moeda nacional, através de depósito em qualquer agência da rede 
bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques e outros papéis do Banco do Brasil S/A, até 30 (trinta) dias 
ao da entrega dos produtos pela(s) licitante(s) vencedora(s) e da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Secretaria 
ou órgão requisitante. 
 
8.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas 
obrigações. 
 
8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.  
 
CLÁUSULA NONA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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9.1 – Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nos 
§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, restando vedada a alteração quantitativa dos contratos resultantes da respect iva Ata, 
conforme artigo 6º, inciso I, do Decreto Municipal nº 90/2017. 
 
9.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, 
considerando-se o disposto no §4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 – As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos órgãos ou 
Entidades Usuários da Ata, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, 
contrato ou autorização de fornecimento, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
11.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não assinar a ata de registro de 
preço e/ou celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar ma execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 
descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de multas neste 
Edital e das demais cominações legais.  
 
11.2. - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não manter a sua proposta ficará 
impedido de licitar com esta Administração por até 90 (noventa) dias; 
b) Falhar ou fraudar na entrega dos materiais ficará impedido de licitar com esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 
02 (dois) anos; 
c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será descredenciado do 
Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos; 
 
11.3 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras e no caso de suspensão de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 
11.5 - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital: 
I - advertência; 
II – multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do sistema de compensação por meio de Documento 
de Arrecadação Municipal (DAM), a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda: 
a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos 
materiais, previstos neste Edital; 
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na 
reincidência.  
 
11.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal da Fazenda no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  
 
11.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o material, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, 
a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.  
 
11.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a 
critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  
 
11.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente, justificada e 
comprovada, a juízo da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Processo Administrativo nº 10/2018, o Edital de Pregão Presencial nº 05/2018, seus 
anexos e a proposto/lance da detentora da ata. 
 
7.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei nº 10.520/02 
e pelo Decreto Municipal nº 90/2017, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do 
Direito Administrativo. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICIDADE 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

8.1 - A publicação resumida desta ata de registro de preços será efetuada no mural publico oficial da Prefeitura Municipal de 
Balneário Arroio do Silva, sendo que, a íntegra da ata estará disponível durante sua vigência para orientação da Administração e 
para conhecimento dos interessados no site oficial www.arroiodosilva.sc.gov.br. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
 
9.1 – As partes elegem o foro da comarca de Araranguá/SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for, 
para dirimir quaisquer duvidas ou questões oriundas da presente ata. 
 
9.2 – E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, aceitam 
cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza os seus devidos e legais efeitos. 

 
 

Balneário Arroio do Silva, 16 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

JOSÉ LUIZ OLIVEIRA  
Secretário de Saúde 

 
 

Empresas participantes: 
 
GOLD COMPUTADORES LTDA – EPP                        CNPJ: 02.537.692/0001-37______________________ 
 
MARCELO GOMES & CIA LTDA – ME                          CNPJ: 05.850.947/0001-05______________________ 
 
ORLEANS INFORMATICA EIRELI – EPP                      CNPJ: 02.315.593/0001-00______________________ 

 
 
 
 
 

Testemunhas Visto   
 
 
1.____________________________ 
Nome: Lucas Borges Fernandes 
CPF: 091.925.379-28 

 
 
____________________________ 
Fernanda Magali de Oliveira Schefer  
OAB/SC 20158 
Assessoria Jurídica  

  

 
 
2._____________________________ 
Nome: Altemir Daros Fontanela 
CPF: 538.838.539/68 
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