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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2012 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2012 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2012, decorrente do Pregão Eletrônico nº 118/2012, 
foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis 
Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº 198/2009 que, conjuntamente com as 
condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA: 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA/PR 
Órgãos Participantes: Departamento de Saúde. 
 
1. Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: ECO FARMAS - COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 85.477.586/0001-32, com endereço na Rua 
Santa Catarina, nº 850, bairro Centro, Cascavel/PR, neste ato representado pelo Senhor Euclides 
Luiz Tomazelli, inscrito no CPF sob nº. 060.116.839-91 e portador do RG nº 3.145.703-3 – SSP-PR, 
conforme relação em anexo. 

 
2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da 
Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 118/2012. 
 
3. O objeto desta ATA, futura e eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares para 
atender as necessidades do Departamento de Saúde, deverão ser entregue, conforme exigido no 
Edital do Pregão n° 118/2012. 
  
4. A entrega deverá acontecer em até 07 dias após a emissão da ordem de compra. 
 
5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.  
 
6. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos comprovantes de 
regularidade do FGTS e INSS. 
 
7. O preço correspondente ao Signatário da Ata só será revisado na hipótese de ocorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do 
ajustado, objetivando-se à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
 
8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o 
Signatário da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
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9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos 
orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos 
produtos, pela indicação no contrato/nota empenho. 
 

10. O descumprimento do prazo de entrega do objeto sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, 
sem prejuízo das previstas no edital de Pregão Eletrônico nº. 118/2012, que desta Ata faz parte 
integrante: 

10.1. Advertência. 
10.2. No caso de descumprimento injustificado ou não aceito pelo Município de quaisquer das 
obrigações da contratada, multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor faturado no 
período, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo a Ata de Registro de Preços poderá 
ser considerado rescindido, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos 
artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
10.3. No caso de descumprimento das obrigações da contratada ou de qualquer cláusula contratual 
que importe em prejuízo para Município, multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da Ata de Registro de Preços. 
10.4. A multa moratória prevista no item 10.2. e a multa compensatória prevista no item 10.3. 
poderão ser cumuladas. 
10.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 
(dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a natureza da 
falta e o prejuízo causado à Administração Pública, de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 
10.520/2005. 
10.6. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação na Imprensa 
Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
10.7. A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município em recorrer às garantias 
contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou 
jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou 
promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 
10.8. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova 
contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelos mesmos preços 
e prazos fixados pela inadimplente. 
 
11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 
hipóteses dos art. 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e 
aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
11.1. O signatário da Ata terá seu registro cancelado quando: 

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
II – não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 
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IV – tiver presentes razões de interesse público. 
11.1.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração. 
11.1.2 - O Signatário da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 
12. O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo 
Edital de Pregão Eletrônico nº 118/2012. 
 
13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o 
edital de Pregão Eletrônico nº 118/2012, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos 
aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no 
Foro da Lapa/PR, esgotadas as vias administrativas. 
 
15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Contenda, e pelo representante do 
Signatário, e duas testemunhas. 

 
 
 

______________________________ 
HÉLIO LUIS BOÇOEN 

MUNICÍPIO DE CONTENDA 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 

______________________________________ 
ECO FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
Testemunhas: 
 
 
Nome: .....................               Assinatura: ______________________________ 
CPF: 
 
Nome: ....................   Assinatura: ______________________________ 
CPF: 
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ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2012 
 
Signatário da Ata: ECO FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
 
Relação de objetos registrados: 
 

LOTE DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA VLR UNIT. VLR TOTAL  

04 
Termômetro Clínico Modelo oval -  escala externa, capilar, 
cobertura amarela, leitura direta. Unid 30 G-Tech  R$ 6,30   R$ 189,00  

05 

Arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 
22, com corrediças em rolamentos puxadores em alça de PVC, 
na cor preta, porta etiqueta e fechadura frontal, dimensão 1350 
mm de altura, 460 mm de largura e 710 mm de profundidade, 
COM 4 GAVETEIROS. 

Unid 10 Vegel  R$ 605,90   R$ 6.059,00  

07 

Fragmentadora de papel com pente raspador metálico 
(triturador) para no mínimo de 19 folhas serve para cartão e 
grampo, voltagem 110 V, sensor automático de presença de 
papel, baixo nível de ruído, acompanha cesto de no mínimo 30 
litros, corte mínimo de 3,8 mm, e abertura mínima de 24 cm. 

Cx 3 Secreta R$1.333,90   R$ 4.001,70  

18 

O KIT contém:    1 Fantasia Zé Gotinha c/ placa em forma de 
coração personalizada c/ o nome da Prefeitura Municipal de 
Contenda / Secretaria Municipal de Saúde.       1 Fantasia Maria 
Gotinha c/ placa em forma de coração personalizada c/ o nome 
da Prefeitura Municipal de Contenda / Secretaria Municipal de 
Saúde.      1 CD-rom Zé Gotinha Chegou c/ 2 músicas.    1 CD-
rom Vovô Gotinha X Gripe c/ 1 música.     1 KIT Idoso para 
utilizar na Vacinação contra Gripe 
Especificação do Kit Zé Gotinha: Conjunto de Fantasias do Zé e 
Maria Gotinha para ser utilizado nas Campanhas de Vacinação. 
Contém: 1 fantasia de pele sintética com cabeça estruturada em 
entretela com formato arredondado tronco cônico, macacão 
confeccionado em pele sintética com zíper nas costas, plaqueta 
de poliestireno em forma de coração com identificação da 
Prefeitura ou Instituição, 1 Fantasia com pele sintética com 
cabeça arredondada formado tronco cônico, com laço e olhos 
com traços femininos, macacão confeccionado em pele sintética 
com zíper nas costas, 1 Kit Idoso contendo sacola de PVC 
maleável contendo acessórios complementares para utilização 
na Vacina do Idoso com 2 óculos de plástico de 11 cm de 
diâmetro, 1 cachecol, 1 lenço, 1 bigode postiço e 1 franja com 
lenço,1 CD-ROM com temas de vacinação infantil, 1 CD-ROM 
com tema de vacinação idoso e 1 sacola para transporte. 

KIT 2 Tata 
Saúde R$1.719,00  R$ 3.438,00  

19 Mascara infantil do Zé gotinha, em papel colorido, elástico para 
fixação. Unid 5000 Tata 

Saúde  R$ 1,50   R$ 7.500,00  

22 Fichário de Mesa 25x30, com base metálica e tampa em 
poliestireno. 

Unid 10 Acrimet  R$ 90,00   R$ 900,00  

24 
Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - Assento e encosto 
injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para 
ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 

Unid 25 
Perflex 
Moveis  

 R$ 380,00  R$ 9.500,00  
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30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor 
soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 
30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura 
epóxi-pó curada em estufa a 180° C; na Cor AZUL 

29 

Cadeira de Rodas Dobrável. Estrutura em aço carbono pintada 
em epóxi pó com cura acima de 180ºC. Rodas traseiras com 4 
rolamentos e freios bilaterais.Rodas direcionadas pequenas 
dianteiras 6” (150mm). Todos os pneus maciços. Assento e 
encosto em poliéster.Apoios de pés tubular, retrateis.Apoio de 
braços fixos.Medidas mínimas; Comprimento:0,99m/ 
largura;0,29/altura;0,94m/ Largura do assento;42cm/ largura 
externa; 64cm/ comprimento;99cm/ altura;94cm/ peso 17kg 
capacidade;80kg. 

Unid 6 Prolife  R$ 219,99   R$ 1.319,94 

47 

Colar cervical perfil denteado regulável em vários tamanhos  
específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, 
dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso 
à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de 
via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 
(cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta 
densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em 
todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de 
apoio para a mandíbula, Tamanho G. 

Unid 20 Marimar  R$ 13,45  R$ 269,00  

48 

Colar cervical perfil denteado regulável em vários tamanhos 
específico para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, 
dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso à 
região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via 
aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 
(cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta 
densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em 
todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de 
apoio para a mandíbula, Tamanho M. 

Unid 20 Marimar  R$ 13,45   R$ 269,00  

49 

Colar cervical perfil denteado regulável em vários tamanhos 
específico para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, 
dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso à 
região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via 
aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 
(cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta 
densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em 
todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de 
apoio para a mandíbula, Tamanho PP.  

Unid 10 Marimar  R$ 13,45   R$ 134,50  

50 

Colar cervical perfil denteado regulável em vários tamanhos  
específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, 
dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso 
à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de 
via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 
(cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta 
densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em 
todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de 
apoio para a mandíbula, Tamanho P.  

Unid 10 Marimar  R$ 13,45   R$ 134,50  

61 PINÇA KELLY CURVA 14CM CURVA AÇO INOXIDAVEL Unid 15 ABC  R$ 11,00   R$ 165,00  

62 PINÇA KELLY RETA 14CM  AÇO INOXIDAVEL Unid 15 ABC  R$ 10,51   R$ 157,65  
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64 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM AÇO INOXIDAVEL Unid 15 ABC  R$ 12,70   R$ 190,50  

73 BANDAGEM TRIANGULAR 100X100X142 Unid 30 Marimar  R$ 4,15   R$ 124,50  

74 

Manta Aluminizada (Manta aluminizada, confeccionada em 
poliéster metalizado de 23 micra, utilizada em pacientes, para 
diminuição da perda de calor no atendimento pré-hospitalar, na 
medida de 210 x 140 cm, pesando aproximadamente 0,094 Kg, 
podendo ocorrer uma pequena variação, para mais ou para 
menos. 

Unid 30 Marimar  R$ 8,30   R$ 249,00  

76 
Atadura gessada 08cm x 3 m c/ 20 und o Fabricante ou 
distribuidor deve possuir registro na ANVISA e Certificado de 
Boas praticas de fabricação ou distribuição  

CX 15 Neve  R$ 12,20  R$ 183,00  

77 
Atadura gessada 10cm x 3 m c/ 20 und  o Fabricante ou 
distribuidor deve possuir registro na ANVISA e Certificado de 
Boas praticas de fabricação ou distribuição   

CX 15 Neve  R$ 19,80   R$ 297,00  

78 
Atadura gessada 12cm x 3 m c/ 20 und   o Fabricante ou 
distribuidor deve possuir registro na ANVISA e Certificado de 
Boas praticas de fabricação ou distribuição  

CX 15 Neve   R$ 23,50   R$ 352,50 

79 
Atadura gessada 15cm x 3 m c/ 20 und  o Fabricante ou 
distribuidor deve possuir registro na ANVISA e Certificado de 
Boas praticas de fabricação ou distribuição   

CX 15 Neve   R$ 26,89   R$ 403,35  

80 
Atadura gessada 20cm x 3 m c/ 20 und   o Fabricante ou 
distribuidor deve possuir registro na ANVISA e Certificado de 
Boas praticas de fabricação ou distribuição  

CX 15 Neve   R$ 46,90   R$ 703,50  

81 Atadura ortopedica 08x1,8cm c/ 12 und.  PCTS 70 Ortofen   R$ 3,25   R$ 227,50  
82 Atadura ortopedica 10x1,8cm c/ 12 und.  PCTS 70 Ortofen   R$ 4,20   R$ 294,00  
83 Atadura ortopedica 12x1,8cm c/ 12 und.  PCTS 70 Ortofen   R$ 4,95   R$ 346,50  
84 Atadura ortopedica 15x1,8cm c/ 12 und.  PCTS 70 Ortofen   R$ 6,35   R$ 444,50  
85 Atadura ortopedica 20x1,8cm c/ 12 und. PCTS 70 Ortofen  R$ 8,45   R$ 591,50  
87 Malha tubular de algodão 10cm x 25 m Rolo 10 Polarfix  R$ 8,80  R$ 88,00  
88 Malha tubular de algodão 15cm x 25 m Rolo 10 Polarfix  R$ 10,55   R$ 105,50  

     TOTAL R$ 38.638,14  
(Trinta e oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) 

 
 

 


