
ESTADO DO RIO GRAFJDE DO SUL

PRETÊITURA TMUN}ü|PÂL DE G[-ÜRINI.iA

ATA U$-ilFtCA§A DE REGISTRG §E pR§ÇüS ru* S§3J282S
PREGÃO ELETRÔNICO NO 076/2019

PROG. ÂDMIhIISTRATiVG NÜ 3096J2ÜT9

O MUNlCiplO Of GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/il4F sob n'9'!.338.558JS001-37, com sede na Avenida Dr. Pompilio
Gomes Sobrinho, 23.40A, Centro de Glorinha, representado neste ato pelo seu
Prefeito ítllunicipai, Sr. Darci José Lirna da Rosa, brasileiro, casado, inscrito no
CPF/MF sob no 298-576.780-68, domiciliado e residente neste fulunicípio, no uso de
suas atribuiçÕes, nos termos Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar no. 123i2006, regularnentado pelo Decreto F.lur:icipa! no 3.42S, de 22
de dezembro de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
Fregão, Ra fcrrna eletrônica, para RÊG|§TRO DE PREÇG§ N" ü76i2üi9, com itens
homologados em 22n1nü21, Processo Administrativo n" 3096/2019, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classifieação por ela alcançada e na quantidade cotada, ate*dendo as ccerdiçÕes
prevista no edital, sujeitando-se as partes às normas contidas na Lei 8.6§6/93, de 21
de junho de '1993 e suas alteraçÕes, eni rofiformidade üom as disposições a seguir:

1" DO OBJETO
1í. O objeto do presente edital é a seleção de propostas visando o REGISTRO DE
PREÇOS pãra eventual aquisição de FRÂIDÂ§ DÉ§CÂftTAVEI§ para distrlbulçâo
pela Secretaria Municipal de Saúde; conforme Termo de Referência - &g&,J, deste
Edital, de Pregão Eletrônico n" 076/2019, que É parte integrante desta Ata, assim
como a proposta venccdora, independente da transcrição.
12 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contrataçÕes CIu aquisiçÕes que dele poderão advir, factiltando-$e a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preíerência cie fornecimento em igual de condÍçôes.
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RUA. MAX HENRIQI-.!tr ERICHSEN N" 144 BAIRRO DAS INDUSTR!ê,S

E: ESTRELA RS 95.880-000
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RAZÃO §OCIAL:MIXDIS COMÉRCIG E DISTRIBUTÇÃO lrpn üNPJ: 21.321.',r1410091-03

Encicreço: RUÂ BCO JOSÉ PARIS, N+ 220J1 SARANDI

Cidade: PORTO ALEGRE br, *s b=t 91_'140-310

Telefone: (51 ) 3341 -8031
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2.1 As licitantes venced*ras, cs itens e Õs vâlsres Í"esistrads§, rünstâm erfl ãnexo,
curtfürtne Âta de iieneedares r'* P*rtai e§e C*r:rpras Fúbíices
!1nvw. porta ldecornpraspubi;âa§.ÇüÍ1') " hr

3. DA VALIDADE DA ATA
3i. A va{icÍace cja ltta ce Registro de trreços sera de 12 rneses, ã partir de
12/C3/2*2* tend* validacle até 111*3/2*3'3 nâ* pêd*nds ser pi*rr*+;ada"

4" DA EXPFCTATIVA DO FORNEÇIMENTO
4,1. e âjuste ce)ffi o fornecedor registradü sÕrü for*:aíízadcl peh §*tcr de üompras e
{-icitaçÕ*s, *t*dianie assinair:ra d* *çrrtrat* *ij err};ssãs çJe Âut*rizaçê* rJ*
üornpraslErnpenho, observada as condiçÕes contidas no Edital.
Ã2 í') rrrrnnrr,r:riqqn rla ontrenl- § í3tã?Élnãn eó, r-et=rá ni:r:,*lÕr;Tâ,4n m*r{ianta n

-"..,.f-,-,'''*t3*
recebimenta da Autorização de Co*'lpras/fmpenh* deccrrente desta Ata de Registro
l ^ n-'-.--- -- r,r:f ,l l- h--,,,=- rí-r ! | fruu rÍeÇüs a rüíl.iJr il# rregao Ere[rÇflrÇG fi- u/§Idu-tY.
43 A presente ata implica em csmprcmisso de Ísrneeimento. âpos cllrnprir os
requisitr:s de publicidade, ficando o fcrnecedor obrigado a atend*r todos os pÊdidos
efetuados dura*te s*a valÍda*e, d*ntr* dl:s quantitatiu*s estinrari*s.

5. DO PAGAAôENTO
§1. ü pagam*nto será efetuado até o 'l§* idécimo) d§a útil apos o recebimento dos
predutos, *os']forme as qu**tidades s*iicitadas p*§* Secretari* §ilunlclpal s*
por depÔsito em conta sorrente do fornecedor ou na tesourâria da Prefeitura.
E "1 4 tr!q ÀXa*a Eio*al r{a nrnr{,,*a d^r.^rÁ anno*qr a ^Á,{i^^ r':Tlh.l ^Í^s" r, r. rta ,auLa r í{}u(at \JU Prul"rL{LU L-tçvutcr urJçÉ§r(r{ LJ L,Lrt.rtgl, LJ Í tr§ r.r\,,

"aor óneÂos, DoE sárvcuÊ", s.âf.yc' vtsÉ§'.
AV. DR, pak,piua G1MES soBRÍNxo, n.4a0 - cF,vrftÇ - cEp: 943sü-üBa - F1NEíFAY.
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c*nforrne § 60 d* ciáusula terceíra ** ajuste SINIEF F,o *71?S*5, qxendc fsr * s.es*.
52 Para s caso de Íaturas incorretas, a Prefeitura Municipalde Glorinha terá e prazo
de até 05 {cinco} d}as úteÉs para dev*i*ç*c à Êiçítanâe veneed*ra, passando a eor:tar
nCIvo prãeç de até 05 {cinco} dias úteis, âSes a entrega da nêvâ NOTA
FISCALJFATURÂ.
*3 Não serãc **nsiderads§, sâr& efeitos de c*neçê*, *trasos e ot*tr*s fal*s de
responsabilidade da licitante venced*ra que irnporteí]"! nô prolor:garnents dos prazos
prers[stos nsste edital e cferecidcs fiês propostas.
54 A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proeeder à retençáo do INSS, I§S e
IRPF, nos tennos da §egislaçáo err vig*r, devend*, para tanto, a licitante veneedora
discriminar na NOTA FIS*AUFATURA * valor ccrrespondente acs referidos tnibutos.
5,§, Servirão de cobe*ura às contrataç§es oriundas da Ata de Registro de Preços os
recursss erç*mentáries d*s Se*retariais ldunicipaÉs.
5.5.1. Os recursos orÇarnentários provenientes de cutros Municípios, do Estado, da
§-iniâa or.l de erganísrnee inter-r*aeiÕfi&is, repassacios *c &4unicípio de Glorir:ha a titule
de convênia, ajustes, dcaçÕes e cutros instrurn*ntos equivalel-:te, recepcionadas por
dotaçÕes orçarnentárias deste §dunicÍpio, padem servir de cobertura às despesas
corn contr*taçÕes deccrne*tes d**t* §isterna de R*glstro de Preços.

6. DA REVT.SÃO OOS PREçO§
§Í. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alt*raçÕes, abedeçidas às
disposiçÕes çontida* nc ert. 65, da [-ei Federal nc &.&6*/S3"
6.1,1. Os preços registrados p*deráo ser revistos em de*orrênçia de eventual
redução daqa*eles praticados no ni*rcad*, ür-i de fato que eleve o eust* des s*ruiç*s
su bens registrados, cabendo à $ecretaria l\§u*!*ipal da Adn'rinistraçãc e
Flanejarnent* Setsr de Compras e Licitaçôes prornovar as necessárias
negociaçÕes junto a*s f*r*ecedores.
6A Quando os preços inieialmente registradcs, por motivo superveniente,
tornarem- se superiores asÊ preÇos praticados no mei"cado, a Adnrinistração
Municipal deverá:
ai cgr'Ivscâr o fornec*dor, visa*do à neg*ciaçãc para recução de preçüs e suâ
adequaçâ* aos praticados Belo mercadc;
b') frustrada a negociaçãc, o fornecedor será }iberado do comprcmissc assurnido,
c) cfinvoc"ãr es d*rnais f*rnecedores, visando a igual opofiunídade de
negociação,
â3 Quando o FreÇ$ de rvterçedo tarmar-se supericr ãüs preç*s registradÕs e o
fornecedor, medíante requerimento devidarnente comprovado, não puder cumprir o
*omprornisso, a Secretaria Municipa§da Administração e Planejamento pcderá:
a) liberar s farneeedor do c*mprornissc assumid*, serrl aplicaçã+ de
penalidades, se a comunicação ccorrer antes do pedido de fornecimento, desde que
rnnfirrnarll l rrarlniâlr{r: dnc mnfirrne anracantadnc'úPü 9sur raquvs,

b) §onvocar os demais farnecedores visando igual op*rtunidâde de negociaçãa.
§.3.{. liãCI haver:do êxito ftâs negociaçÕes, a §ecretaria $iiunieipai da
Administração e Flane.lamento deverá pr*ceder à revogaçãa da A?a de Registro de
Preços, adatando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

7" *A R§§EISÂ* Ç*ruTffiATt}AL
7:1. Foderão ser rnotivo de res*isã* contratual a* hipoteses elen*adas no
da Lei F*deral ns 8.âSêl§3.

*Dar ónaÃos, Dos s*#6ug: séÊug vla*s-
AV. DR. pampÍtto Gar,rrs sagqtvno, fi.4a0 - crtrrno - c:p: 9438ü-aüü - Favr,rÁ,x: GXx(Stli4y7
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lz Caso o tvlUNlÇipl0 não se r:titiza de prerrcgativa de resctc"*dlr c contrato, a
seu exclusivo criterio, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o FCTRNECãDOR ctiífipra inteEralmerrte a eonciiçâo srntratuai
infringida, sem prejuizo de íncidência das sançÕes previstas no Edital, na Lei Federal
no 8.666f§3 e no Codigo de Defesa do Cansumidor ilei Federal no 8.078190)"
73 Â rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial. nos ternros e
condiçÕes previstas no art. 79 da Lei Federal no 8.666/93.
7Á, O FORFJECEDCIR i'econhece cs direitos do lülUNíCiPlO nos casos de
rescisão previstas nos arts. 77 ao 8ü da Lei Federal no 8.666/93.

8. DO CANCELAi,|ENTO DO REGTSTRO DE PREçOS
&1. G registro do FCIRFifCEDOR poderá ser üãnüelâdo, garantida prévia
defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notiflcação, nas
seguintes hipoteses:
82 Pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que
darr nrinam cn Elanlcfrn r{s Drannc'vvq vrry9rrr sv í avvrsrrv 9u r ruyvs,

b) o FORNECEDOR não formalizar a Ata de Registro de Preços elou Contrato
decorrente do registro de preços ou nâo tenha retiracjo o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, sern a aceitação da justificativa pela Administração;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa da Ata de Registros de
Preços elou C*ntratc de*srre*te dc Registro de PreÇos;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato
decarrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razÕes de interesse público, devidamente fundamentadas.
&3 Pelo FORNECEDOR, quando:
a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilltado
Cefinitivamente de cumprir as exigências do instrumento cünvocatoi'io que deu
origem ao Registro de Preços.
b) O canceiamento será prececiido de processo administrativo a ser examinado
pelo orgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundarnentada.
c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos
previstos, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebicnento"
d) No caso do FORNECEDOR encontrar-sê em lugar ignorado, incerto ou
inacessíveí, a comunicação será feita por pubiicação na irnprensa ofieiaí de
Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do
quinto dia útil, contado da publicação.
e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço,
não o desobriga do fornecimento dos PRODUTOS, até a decisão final do orgão
gerenciador, a qual deverá ser proletada *e prazo máxirno Ce trinta dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrurnento convocatório e
na Ctráusula Oitava, desta Âta, caso não aceitas as razões do pedido.
í Enquanto perdurar o cancelamento, poderâo ser realizadas novas licitações
para aquisiç ão dos PRODUTüS constantes do registro de preços.

-..--^ã^u. uÃ rt§uALtzAçAU
91. A fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e dos
serviços prestados.
92 Caberá à flscalização, por parte dos responsáveis pela

4
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solicitante, aÊ reeeber a NF, atestar o Recebimento do serviço objetc da Ata,
devendo, para tanto, ser aferida a compaiibilidade des mesmos corn as
especifi caçÕes exigidas,
ge Não será aceito produto/serviço que não atenda às especificaçÕes constantes na
descrição do objeto. Os objetos recusados pela Fiscalizaçâo Contratual deverão ser
substituídos pela contratada no prazc máxirno de até g5 dias, contadas do
recebimento de cornunicado específlco lavrado pela Fiscalização Contratual.
Bâ Ern caso de aprovação do produtolsei-viço pela Fiscalização, esta encaminhará a
nota fiscal, juntamente com um atestado, à SfulFlContabilidade.
gS A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração
Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual.
gÊ O recebimento provisório ou definitivo do objeto, por parte da Secretaria
Municipal, não exclui a responsabiiidade da empresa Contratada pela qualidade,
eficiência e adequação do produto entregue ao Poder Público.

10. DAS CONDIÇÕES GERÂ|S
'!'!.1 As condições ger-ais de farnecimento dos produtos, tais como os prazos para
entrega, recebimento do objeto, as obrigaçÕes da Administração e do fornecedor
registrado, sançÕes e ciemais condiçÕes de ajuste, eneontram-se definidos r:o Termo
de Referência - Anexo l.
11.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal no 8.ô66193 e
suas alteraçÕes pesterlores, pelo Decr-eto F:?unicipal no 1337, de 28 de ma;'ço de
2AO7 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais do üireito.

11. DA THVULGAÇÃC
12,1 A publicação desta Ata de Registro de Preços far-se-á através do site oficial do
município, em atá 10 (dez) dias do mês seguinte ao da assinatura"
12.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas)

j

vias de igual teor, que, depois de I

e ençaminhada copia a §eeretaria
ordem, vai assinada pelas partes

Glorinha, 22 dejaneiro de 2020.

ida e a eríl

E,4RC' Ê$sA

Representante Legal do Fornecedor 01 Representante Legal do Fornecedor 02

Represe egal do Fornecedor 03 Representante Legal do Fornecedor ü4

Representante Lega! do Fornecedçr CIS

Fiscal do ContratolAta

*DoE oa6,Áas, §oESÁJVG{/r: ssÂyr vtnrls*
AV. DR. ponpÍtto G1MES soBRrNHo, 23.400 - cENTRo - cEp: 94380-000 - F1NE/FAY: 0xx(51pa?z-laza email:
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VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura lüunicipal de Glorinha
Secretaria de Administração e Pianejarnento

Setor de Compras e Licitaçoes

Registro de Preços Eletrônico A76/2A19

LONGEVffÁ PRODUTOS H|G]ÊNICOS LTDA - Tipo: L!{q{Eireli - LC123: Não - Bocumento 04.7Í8.3 47nAA1-25
Código Produto

0001

00ú3

Fratda D€scartávêt Formato Ánatômico Adqtto Tàmanho P. Pâra
Pessoas Com Peso Entr€ 20 À 40 Kg, DirneÍisao ÀproxiÍnada 0a..,
Fratda Descartável ForÍnato Anatômico Âdstto Tamônho G" Para
Pessoas Com Peso Entre 70 A 90 Kg e Dimensão Âproximada D.,,

lêarca

Popfrât

Popírat

qtde,

15.0m uN

37.5m UN

Valor ünitário

R5 0,7A00

RS 0,7900

Valor Total

R§ í r.700,0000

R5 29.625,0000

TOTAL DO VEhICE*OR R5 41.125,ffi

^rr.lXDlS 
COMERCIO E SIITRIBUçÃO LTDÀ - Tipc: EPPISS " LC123: §irlr - Docuíylentü 21.321.íÍ4l0OO1-03

Código Produto
Fratda Descartável Fornrato Ánatômico Ââ{to TarBarúâ G. Parê

ÀÀarca

(K - l[odelo CK Nstüína

Qtde

12.500 Ul,l

Valor Unitário

R§ 0,8100

Vàlor Total

R5 10.125,0000000ia
Pessoas Com Peso Entre 70 A 90 Kg e Dimensáo Aproximada 0,..

TOTÀLDOVENCEBOR R910.1Z5,COffi

OSMAR DA SILV.A E CIA LTDA . Tipc: ME - LC123: §im - Docume*ta 80.965.0ã3/8001 -70

Código

0006a

0007a

0008a

Produto
Frâlda OescaÍtá!.el Fonnato anatâmico l$Íantil laroãnho rÂ, ÊãÍa
CriaDcas Com peso Entre 5 A 10k9. Composíçãô: Fibras ...,
Fralda Descartável Formato ânatôÍnico lnfantit Tamanho 6. Para
CriaÍXes Com Pess EntÍê 9A 15k9. gofipiçào: Fibras O..,
Fralda Descartável Fornlato Anatômico lnfantil Tãmanho xxg Ou

l*arca

LUPPY

LUPPY

LUPPY

Qtde

5OO UN

50§ tu'l

1.250 UN

Yator Unitário

R5 0,1900

R§ 0,3100

R5 0,75m

Valor Total

R5 195,0000

P( )q( ffi

R5 937,5000
Para Com Peso Âcima de í..

TOTAL DO VENCEDOR R5 1.]87,500Ú

Rü54 üü5 SANTüS HlftEl-l - Tipo: MÉ - l-Ç{23: }'{ãr: * Docurnento ü9.194.169/üüü{-CI?
Código Produto

0005

0006

0007

0008

Fràtda Descartávet Formato anatômico lilfanti[ Tamanho P, Para
Criancas Com Peso Até 5kg. Composiçáo: Fibras Ou Potpa...
Fralda Descartável Formato ônatômico lBfôrtii Tamanho M. PaÍâ
Crianças Com peso Entre 5 Â 10k9. Composiçáo: Fibras ....
Fralda Desrartável Formato anãúmico lrrfartil Tãmãnho G. Pàra
CÍianÍas fom Peso Entre I A 15k9. Êomposiçâo: Fibras 0"."
Fratda Descartável Formato Ânatômi(o lníantil Tamanho Xxg Ou
Sxg. Para Criarqas Cofi Peso Â.irna de 15k9. Composiçáor F...

lâarca

ESTRELINHA BABY

E5TRELINHA BAEY

ESTRIIINTH BÂBY

ESTRELINHÂ BABY

Qtdê

1.500 uN

1.500 uN

1.500 uN

3.750 UN

Valor $nit*rio

R5 0,3125

R§ 0,3ó00

*5 6,4077

Rs 0.5ó18

Valor Total

R§ 4S8.7500

R§ s40,0000

R5 611,550S

RS 2.106,7500

TOTAL OO VENCEDOR R5 3.757,0500
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Códis,o

00ola

0m2

m02ã

0oii4

0m4a

0fÉ5a

PrÇduto
Fralda oescartável Formato Anatômico Àdutto Tamanho P. Para
Pessoas Com Peso Entre 20 A 4tI Kg, Dimensão Áproxímada 0a,..
Fratda oescartável Formato Anatô.nica Adulto Tamenho Àl- Fara
Pessoas Com Peso Entre 40 e 70 Kg e Dimmsão Âproximada 0...
Fralda Descartável Formato fuÉtômi{o Ádulto Tamar*]o l|L Para
Pessoas Com Peso Entre { e 7B (g e DÍmen:ão Aproximda D..-

Fratda oescartável Formãto Anatômico Âdllto Tamanho Extra G.
Para Pessoas Com Peso AÉima de 90 [9, OiÍnensão ApÍo)dÍI}d.,.
Fralda Descartávet Formato Anatômicô Adulto Tàmanho Extra G,
Para Pessoas Com Peso Acima de 90 Kg, §imensão Aprorünad..,
Fralda Descartá.;el Formato anatôa]ko ts]Íaalit Íàmãnào P. Pêra
Criançôs com Peso Ate 5kg. Composicão: Fibras Ou Potpa..,

!larca

Wf lÁaster Confort

Wf Master ConÍort

\.1í ,*aster Coflfort

Wf Master ConfoÍt

Wf ÀdãstÊr Confort

I.loeso Bebe

Qtde

5.0& uN

18.750 UN

6.250 Ui*

22.500 UN

7.500 uN

5{X} UN

Yalor Unitario

R$ 0,8000

R5 0,7600

Et O,7600

R§ 0,7900

Rs §,7900

R§ 0,3500

Valor Total

R5 4.000,0m0

Rs 14.250.0000

R5 4"750,r0(n

R5 17.775,ffi00

R5 5.925,0000

R5 175.8@0

TOTALDOVENCE0oR R54ó.875,00r]0

Valor Total: RS 103.469,5500


