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        ESTADO DE SANTA CATARINA 

        MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/PMC/2020 

(Referente Pregão Presencial nº. 179/PMC/2020) 

         

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, com sede na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris”, bairro Santa Bárbara 

– Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 82.916.818/0001-13, ora denominado 

ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Sr. CLESIO SALVARO, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade 

n° 1.740.946, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 530.959.019-68, e a(s) empresa(s) ATLANTICO BC PRODUTOS 

PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ/MF n.º 35.626.812/0001-21, estabelecida na Avenida Central, nº 784, Centro, em Balneário 

Camboriú/SC, Telefone (47) 3056-5712; CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/MF n.º 80.047.087/0001-91, 

estabelecida na Rua Cruzeiro do Sul, nº 896, Emiliano Perneta, em Pinhais/PR, Telefone (41) 3059-7070; COMERCIAL KS EIRELI, 

CNPJ/MF n.º 33.668.279/0001-35, estabelecida na Rodovia SC 281, 7205 Km 08, em São José/SC, Telefone (48) 3259-0742; DICRIL 

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ/MF Nº 10.442.984/0001-14, estabelecida na Rua 

Conego Anibal Maria di Francia, 150, Sala 01, Bairro Santa Barbara, em Criciúma-SC, Fone (48) 3433-3687; MAYCON WILL EIRELI 

- ME, CNPJ/MF Nº 18.712.730/0001-80, estabelecida na Rua Alvorada, 180, Bairro Flor de Nápolis, em São José/SC, Telefone (48) 

2132-3346;  NICOLAU SATURNINO VIEIRA, CNPJ/MF Nº 34.413.040/0001-87, estabelecida na Rua Pedro Hoffmann, 215, Bairro 

Barro Vermelho, em Orleans/SC, Telefone (48) 3191-0717; PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 01.648.513/0001-76, 

estabelecida na Rua Almir Schmitt, 390, Bairro Centro, em Antônio Carlos/SC, Telefone (48) 3272-1513; RARIDADE INDÚSTRIA 

QUÍMICA LTDA, CNPJ/MF Nº 85.101.731/0001-86, estabelecida na Avenida Rio Maina, 709, Bairro Mineira Nova, em Criciúma/SC, 

Telefone (48) 3438-1036; SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF Nº 05.129.835/0001-60, estabelecida na Rua 

Andre de Barros, 246, Bairro Centro, em Curitiba/PR, Telefone (41) 3233-8177; VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ/MF Nº 29.303.183/0001-04, estabelecida na Rua Gilberto João Deucher, 182, Bairro Villa Becker, em 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, Telefone (48) 3245-6893, doravante denominada DETENTORA(s) DA ATA, nos termos do artigo 15 

da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 498/15 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o 

resultado do Pregão Presencial nº. 179/PMC/2020, homologado em 20/08/2020, para REGISTRO MATERIAIS, segundo as 

cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para o registro de preços de clorexidina aquosa e 

máscara de oxigênio com reservatório, materiais de higiene e limpeza, e equipamentos de proteção individual, para o trabalho 

presencial com vistas a prevenção do contágio do COVID-19 e pós pandemia para atendimento ao Município de Criciúma, Fundo 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações a seguir. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. Os valores unitários dos materiais registrados nesta ata são os constantes na planilha a seguir: 

ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

3 

Álcool gel 70% para higiene das mãos.  
Características: Frasco com válvula PUMP, de 
400g a 500g, gel à base de álcool 70%, com ação 
antisséptica para mãos e braços. Devendo estar 
devidamente rotulado com a identificação do 
produto, prazo de validade, número do lote e 
cuidados na utilização. Acondicionado em caixas 
com 12 frascos, confeccionada em papelão 
resistente que suporte empilhamento, com 
identificação do nome do produto e fabricante, A 
embalagem deverá atender Portaria n.º 269, de 05 
de agosto de 2008 e demais legislações 
pertinentes. Apresentar comprovante de registro 
de cosmético na ANVISA.  Com Válvula PUMP. 
Apresentar comprovante do REGISTRO e o 
RÓTULO do produto junto a ANVISA e FISPQ. 

CICLOFARMA FRA 3875 R$ 5,32 R$ 20.615,00 
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4 

Álcool gel 70% para higiene das mãos.  
Características: Frasco com válvula PUMP, de 
400g a 500g, gel à base de álcool 70%, com ação 
antisséptica para mãos e braços. Devendo estar 
devidamente rotulado com a identificação do 
produto, prazo de validade, número do lote e 
cuidados na utilização. Acondicionado em caixas 
com 12 frascos, confeccionada em papelão 
resistente que suporte empilhamento, com 
identificação do nome do produto e fabricante, A 
embalagem deverá atender Portaria n.º 269, de 05 
de agosto de 2008 e demais legislações 
pertinentes. Apresentar comprovante de registro 
de cosmético na ANVISA.  Com Válvula PUMP. 
Apresentar comprovante do REGISTRO e o 
RÓTULO do produto junto a ANVISA e FISPQ. 

CICLOFARMA FRA 11625 R$ 5,32 R$ 61.845,00 

12 

Luva Látex não Estéril Tamanho G Caixa com 100 
unidades. Anatômicas, cor natural, ambidestra, 
superfície lisa Lubrificadas com Pó bi absorvível, 
borracha natural (látex). Aprovadas pelo Ministério 
do Trabalho (CA). Espessura 0, 
17mm.Comprimento: 240mm. VALIDADE 2 
ANOS. Apresentar Certificado de Aprovação no 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

MEDIX CX 1000 R$ 39,83 R$ 39.830,00 

TOTAL FORNECEDOR R$ 122.290,00 

CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

17 

Pulverizador 2 em 1 com gatilho anatômico, 
capacidade de 1litro , com bico extra que faz 
spray, com caneco de 1 litro de plástico resistente 
o com medidor de quantidade. Gatilho para 
acionamento manual. Características do gatilho: 
fechado, spray e jato. 

BRALIMPIA UND 470 R$ 5,30 R$ 2.491,00 

COMERCIAL KS EIRELI 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

10 
Dispenser plástico de sabonete liquido com 
Reservatório de 800 ml, medidas 10,5x25,5x11 cm 
(LxAxP). Na cor branca. 

NOBRE UND 700 R$ 17,00 R$ 11.900,00 

21 
Saca de tecido 100 % alvejado- medida mínima 
de 80 cm de altura e 50 cm de largura, com peso 
mínimo de 160 gr. 100%Algodão. 

MARTINS UND 1600 R$ 4,05 R$ 6.480,00 

TOTAL FORNECEDOR R$ 18.380,00 

DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

11 
Frasco com Válvula pump, para sabonete liquido 
e/ou álcool em gel, capacidade 500 ml RCO UND 3000 R$ 5,27 R$ 15.810,00 

15 

Máscara Protetora facial (FACE SHIELD), 
reutilizável: protetor visual de segurança em 
PETG, medindo aproximadamente 37,8 cm X 25,9 
cm com 0,50 mm de espessura, cor transparente. 
Com proteção em plástico adesivo nos dois lados, 
para conservar durante o trajeto. 
- Suporte/tiara em PETG, com quatro perfurações 
para fixação da tiara, e uma para o elástico,  
medindo aproximadamente 25,00 cm de 
comprimento x3,00 cm de largura, com 0,50 mm 
de espessura, cor transparente, Acompanhar o 
elástico de fixação, que pode ser ajustado de 
acordo com o seu usuário.  A máscara deve ser 
montada pelo profissional no ambiente do 
consultório e deve atender as normas da ANVISA. 
Produto 100% higienizável com álcool 70% ou 
hipoclorito. Solicitar AMOSTRA do vencedor 

ARKTUS UND 2000 R$ 7,61 R$ 15.220,00 

16 

Protetor de balcão/Mesa Stay, material PETG 
transparente 3 mm de espessura, medidas mínima 
1 m de  largura  X 0,57cm de altura, acompanha 
fita dupla face para fácil fixação, 2,5 espessura 
para fixar e 1,5 cm na dobradura na parte superior, 
com abertura na parte central inferior de 20 cm de 

DLENZI UND 200 R$ 126,00 R$ 25.200,00 
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largura X 8,5 cm de altura. Solicitar AMOSTRA do 
vencedor. 

19 

Refil Mop seco 60 cm. Refil composto por fios 
100% acrílico, que permitem uma estática natural 
com resultados superiores na retenção de 
partícula. Parte superior confeccionada com 
tecido sintético lavável e de fácil secagem.  
Resistente ao encolhimento, pode ser lavado 
diversas vezes. Indicado para limpeza a seco.  

BRALIMPIA UND 500 R$ 17,61 R$ 8.805,00 

20 Refil Mop Úmido - 100% microfibra ponta 
dobrada com no mínimo 340 g. 

CERTEC UND 1200 R$ 10,20 R$ 12.240,00 

24 

Saco plástico de lixo doméstico de polietileno, 
com capacidade de 200 litros, medida mínima de 
Tamanho 95x115, na cor preta. Pacote com 100 
unidades, com mínimo 0,07 mc,conforme normas 
da ABNT.  

TEKPLAST PCT 100 R$ 29,00 R$ 2.900,00 

25 

Tapete barreira sanitária ( pedilúvio ) produzido 
em fibra de vinil 12 mm antiderrapante sistema 
duo, a fim de a trama do tapete impeça que 
resíduos e sujeiras com contaminação 
microbiológica sejam transferidos do ambiente 
externo para ambiente interno pelo caminhar de 
pessoas possui friso para a contenção da solução 
higienizante e no mesmo tapete outra parte para a 
secagem dos calçados produzido de fibras de 
polipropileno, tamanho 1,00 metros de 
comprimento x 0,80 metro de largura, sendo 
interior com 5mm de espessura e bordas com 
12mm de espessura na cor verde com costado 
antiderrapante. Cada parte mede 0,40cm de 
largura x 1,00 de comprimento. Com o nome da 
Prefeitura Municipal de Criciúma e/ou e/ou nome 
do local. e/ou Brasão.  Solicitar AMOSTRA do 
vencedor. 

ECO UND 210 R$ 188,90 R$ 39.669,00 

26 

Tapete barreira sanitária ( pedilúvio ) produzido 
em fibra de vinil 12 mm antiderrapante sistema 
duo, a fim de a trama do tapete impeça que 
resíduos e sujeiras com contaminação 
microbiológica sejam transferidos do ambiente 
externo para ambiente interno pelo caminhar de 
pessoas possui friso para a contenção da solução 
higienizante e no mesmo tapete outra parte para a 
secagem dos calçados produzido de fibras de 
polipropileno, tamanho 1,50 metros de 
comprimento x 0,80 metro de largura, sendo 
interior com 5mm de espessura e bordas com 
12mm de espessura na cor verde com costado 
antiderrapante. Cada parte mede 0,40cm de 
largura x 1,50 de comprimento.  Com o nome da 
Prefeitura Municipal de Criciúma e/ou  e/ou nome 
do local. e/ou Brasão. Solicitar AMOSTRA do 
vencedor. 

ECO UND 31 R$ 282,50 R$ 8.757,50 

28 

Desinfetante à base de quaternário de amônio de 
5a geração, possui sequestrante e tensoativo 
catiônico. Com ph entre: 8,5 - 10,5 utilizado para 
desinfecção e sanitização de superfícies em geral, 
tais como, pisos, paredes, bancadas, 
equipamentos, etc. Não contém detergentes, 
perfumes ou outros aditivos que possam 
ocasionar problemas de contaminação é 
desodorizante, atuando na eliminação de 
bactérias que causam o mau cheiro, não 
mascarando o ambiente com perfumes ou outras 
fragrâncias. Apresentar ficha técnica, fispq, rótulo, 
comprovante de registro como saneante na 
ANVISA e laudo de eficácia bacteriológica contra 
os microrganismos staphylococcus aureus, 
salmonella choleraesuis e escherichia coli.laudo 
de estabilidade térmica e ao ar, laudo 
determinação de teor de tensoativo catiônico e 
laudo de estimativa da toxidade oral aguda laudos 
realizados por laboratórios habilitados pela 
ANVISA e acreditação do INMETRO tendo que 
comprovar sua habilitação produto com diluição de 
1 litro de produto para 10 litros de água fornecidos 

SANI T 10 UND 222 R$ 93,20 R$ 20.690,40 
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em embalagem de 5 litros s. Cada galão deverá vir 
acompanhado com uma válvula dosadora com 
intuito de facilitar a utilização do produto. 

TOTAL FORNECEDOR R$ 149.291,90 

MAYCON WILL EIRELI  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

1 

Álcool etílico 70° antisséptico. Características: 
Hidratado na concentração de 70 º INPM (70% em 
peso), indicado como antisséptico para uso em 
estabelecimento de saúde, destinado à 
desinfecção de superfícies fixas e ambientes. 
Embalagem 1 litro. Possuir registro na ANVISA 
como saneante, ou produto para saúde. 
Acondicionado em caixas com 12 litros, 
confeccionada em papelão resistente que suporte 
empilhamento, com identificação do nome do 
produto, fabricante e data de validade. A 
embalagem deverá atender Portaria n.º 269, de 05 
de agosto de 2008.  Validade de 24 meses, sendo 
que de 06 meses a partir de cada pedido de 
entrega. Apresentar comprovante do REGISTRO 
e o RÓTULO do produto junto a ANVISA e FISPQ.  
Apresentar comprovante da notificação do produto 
como saneante junto a Anvisa.  

ITAJÁ UND 5125 R$ 4,31 R$ 22.088,75 

2 

Álcool etílico 70° antisséptico. Características: 
Hidratado na concentração de 70 º INPM (70% em 
peso), indicado como antisséptico para uso em 
estabelecimento de saúde, destinado à 
desinfecção de superfícies fixas e ambientes. 
Embalagem 1 litro. Possuir registro na ANVISA 
como saneante, ou produto para saúde. 
Acondicionado em caixas com 12 litros, 
confeccionada em papelão resistente que suporte 
empilhamento, com identificação do nome do 
produto, fabricante e data de validade. A 
embalagem deverá atender Portaria n.º 269, de 05 
de agosto de 2008.  Validade de 24 meses, sendo 
que de 06 meses a partir de cada pedido de 
entrega. Apresentar comprovante do REGISTRO 
e o RÓTULO do produto junto a ANVISA e FISPQ.  
Apresentar comprovante da notificação do produto 
como saneante junto a Anvisa.  

ITAJÁ UND 15375 R$ 4,31 R$ 66.266,25 

9 

Dispenser plástico de parede para papel 
Toalha de 2 dobras  folhas na cor branca. Medidas 
62mm 97mm 160mm profundidade. Apresentar 
catálogo 

NOBRE UND 400 R$ 17,81 R$ 7.124,00 

13 

Luva Látex não Estéril Tamanho M.Caixa com 100 
unidades. Anatômicas, cor natural, ambidestra, 
superfície lisa Lubrificadas com Pó bioabsorvível, 
borracha natural (látex). Aprovadas pelo Ministério 
do Trabalho (CA). Espessura 
0,17mm.Comprimento: 240mm. VALIDADE 2 
ANOS. Apresentar Certificado de Aprovação no 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

SEBOLD CX 1000 R$ 39,84 R$ 39.840,00 

TOTAL FORNECEDOR R$ 135.319,00 

NICOLAU SATURNINO VIEIRA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

18 
Pulverizador de compreensão prévia 1,2L, 
pressão máxima3,0bar (43,5PSI) OPTR UND 720 R$ 17,97 R$ 12.938,40 

23 

Saco plástico de lixo doméstico de polietileno, 
com capacidade de 150 litros, medida mínima de 
90cm x 105cm,na cor preta. Pacote com 100 
unidades, com mínimo 0,07 mc,conforme normas 
da ABNT. 

MC PCT 400 R$ 23,97 R$ 9.588,00 



5 
 

27 

Termômetro clinico digital de testa sem contato. 
Características: indicado para medição de 
temperatura corpórea à distância (sem contato) de 
maneira rápida e precisa, bastando aproximar o 
sensor da testa para obter a temperatura corpórea 
em poucos segundos. Funcionamento com duas 
pilhas tipo “AAA”. Deve acompanhar manual de 
instruções, estojo e capa para guardar o 
termômetro. Possuir registro na ANVISA. 
Apresentar junto à proposta, catálogo do produto 
identificando mesmo. 

AIQURA UND 120 R$ 147,77 R$ 17.732,40 

TOTAL FORNECEDOR R$ 40.258,80 

PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

5 

Clorexidina aquosa. Características: Almotolia 
hospitalar frasco 100mL com digliconato de 
clorexidina 0,2%, em veículo aquoso, pronto uso 
em frasco plástico resistente, paredes uniformes 
em sua espessura, com tampa rígida, bico com 
encaixe para fechamento e que não seja 
necessário tesoura ou lâmina p/ abertura. Para 
antissepsia da pele e mucosa em gineco- 
obstetrícia (toque e partos vaginais) e para 
cateterismo. Embalagem com perfeita vedação, 
com identificação clara e visível do princípio ativo 
no painel principal da mesma. Possuir registro na 
ANVISA. No ato da entrega o produto deve 
apresentar validade mínima de 01 ano. 

SAUBA UND 3500 R$ 1,38 R$ 4.830,00 

RARIDADE INDÚSTRIA QUIMICA LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

6 

Desinfetante de uso geral 5 Litros: com fragrâncias 
(pinho, talco, eucalipto, lavanda, floral...), para 
limpeza e desinfecção. Princípio Ativo: Cloreto de 
Benzalcônio (entre 0,5 e 1,15% p/p). Informações 
no rótulo: nome, marca, frases de advertências e 
de primeiros socorros, dados do fabricante, 
responsável técnico, composição, prazo de 
validade, data de fabricação.... Embalagens de 5 
litros de material não reciclado resistente ao 
empilhamento, data de validade e fabricação 
indicados na caixa, validade mínima de 18 meses 
a contar da data de entrega de cada pedido. 
Apresentar comprovante do REGISTRO e o 
RÓTULO do produto junto a ANVISA 

BENFORT UND 2124 R$ 5,50 R$ 11.682,00 

7 

Desinfetante de uso geral 5 Litros: com fragrâncias 
(pinho, talco, eucalipto, lavanda, floral...), para 
limpeza e desinfecção. Princípio Ativo: Cloreto de 
Benzalcônio (entre 0,5 e 1,15% p/p). Informações 
no rótulo: nome, marca, frases de advertências e 
de primeiros socorros, dados do fabricante, 
responsável técnico, composição, prazo de 
validade, data de fabricação.... Embalagens de 5 
litros de material não reciclado resistente ao 
empilhamento, data de validade e fabricação 
indicados na caixa, validade mínima de 18 meses 
a contar da data de entrega de cada pedido. 
Apresentar comprovante do REGISTRO e o 
RÓTULO do produto junto a ANVISA 

BENFORT UND 6375 R$ 5,50 R$ 35.062,50 

TOTAL FORNECEDOR R$ 46.744,50 

SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

14 

Máscara de oxigênio com bolsa reservatório e de 
não reinalação Adulto. Transparente, de vinil 
macio, para conforto do paciente e avaliação 
visual. Completa, com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 A 2,20m. Presilha ajustável de 
nariz que assegura uma fixação confortável. 
Possuir registro na ANVISA. 

ADVANTIVE UND 120 R$ 25,00 R$ 3.000,00 
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VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD V. UNIT V. TOTAL 

8 

Desodorizador sanitário em gel, o mesmo adere 
ao vaso sanitário e dissolve a cada descarga sem 
deixa resíduos. Composto por: 01 aparelho 
aplicador, com gel adesivo, contendo 6 doses, 
peso mínimo 38 gr, aroma de lavanda, notificado 
na ANVISA. Validade 24 meses a partir da data de 
fabricação, entregar com seis meses de validade 
a partir da data de entrega 

SANYMIX UND 1300 R$ 7,98 R$ 10.374,00 

22 
Saca de tecido crua, para limpeza, medida 
mínima de 88 cm de altura e 58 cm de largura, 
com peso mínimo de 150 gr.  100%Algodão.  

PANOTEX UND 1600 R$ 3,24 R$ 5.184,00 

TOTAL FORNECEDOR R$ 15.558,00 

TOTAL ATA R$ 538.163,20 

2.1.2. Os preços registrados são absolutamente líquidos, compreendendo as despesas concernentes a impostos, taxas, serviços 

de entrega, carga, descarga, frete/transporte, e demais tributos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o 

preço final do produto.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

3.1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às seguintes exigências: 

3.1.1.Entregar os produtos de forma parcelada,  conforme solicitação do ÓRGÃO GERENCIADOR, e deverão ser entregues em 

até 07 (sete) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da DETENTORA DA ATA, nos 

locais posteriormente indicados, sempre no território do município de Criciúma,  em perfeito estado de conservação e com as 

respectivas garantias de validade de consumo, em horário a ser estabelecido.   

3.2. Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados pelo órgão competente da 

CONTRATANTE, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que 

independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento. 

3.3. Todos os produtos rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela CONTRATADA, dentro das 

especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente de qualquer 

circunstância de local de entrega ou recebimento. 

3.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos registrados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 

e art. 12 do Decreto Municipal 498/15. 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 

eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações 

junto aos fornecedores. 

4.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1.  O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, em até 30 (trinta) dias, contados da atestação da nota 

fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento 

bancário a serem especificadas pela licitante contratada na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no 

art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

a) A atestação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do órgão competente autorizado para o 

recebimento dos produtos, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de 

devidamente conferidas as quantidades e valores. 

b) a empresa fornecedora contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do número e a data de assinatura do contrato, 

os dados bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente.  

c) O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Criciúma/SC, 

postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente.  

5.1.2. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a atualização financeira até a data do 

efetivo pagamento, calculada pro-rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, exceto se as ocorrências forem de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

5.2. A CONTRATADA deverá exibir nas datas de liquidação, obrigatoriamente, o recolhimento relativos  a Seguridade Social 

(CND do INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS),  devidamente atualizados, sob pena do órgão 
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competente do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo  e/ou  pagamentos subsequentes,  sustação essa que só será  

liberada mediante apresentação dos mesmos. A CONTRATADA com sede no Município de Criciúma/SC, também deverá 

apresentar Certidão Negativa de Débito Municipal e ainda, comprovante de recolhimento do ISS, sob pena de retenção. 

5.2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, e em consequência, não 

cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.  

5.3. A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas 

e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações. 

5.4. A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial 

de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato. 

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de liquidação, quaisquer obrigações financeiras 

que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. Do Município: 

6.1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata; 

6.1.2. Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso; 

6.1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto 

deste instrumento; 

6.1.4. efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente; 

6.1.5. Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 

 

6.2. Da Detentora da Ata: 

6.2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos; 

6.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos. 

6.2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação; 

6.2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances; 

6.2.5. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1-A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato/documento equivalente e das 

demais cominações legais.  

7.2 – Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja 

recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido. 

7.3 – Multas pecuniárias, nas seguintes proporções: 

7.3.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro 

de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida; 

7.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do 

prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, após o que poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e 

aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula; 

7.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de 

emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento 

definitivo - hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste; 

7.4 – A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a 

penalidade, poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos 

apresentados. 

7.5 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular 

processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica; 

7.6 – Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções 

legais: 

7.6.1 - Advertência; 
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7.6.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; e 

7.6.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

7.7. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa. 

7.8. A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive 

responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados ao Município de Criciúma. 

7.9. Os valores das multas aplicadas, previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo 

município. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 

8.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 

8.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, 

sem justificativa aceitável; 

8.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

8.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração; 

8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 

despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município. 

8.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-

se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 

inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-

se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

8.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta 

Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, 

incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações. 

8.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) 

dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

9.1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada caso, pelo Órgão 

Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições. 

9.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela 

mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

9.1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será 

formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 

equivalente, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  

05.02.1024.3.3.90 (94) FR 100 

13.01.1045.3.3.90 (7) FR 138 

06.04.1032.3.3.90 (158) FR 136 

06.04.1032.3.3.90 (155) FR 101  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO   

11.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores representantes do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

11.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município de CRICIÚMA/SC, e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

11.3. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e 

enviados ao Departamento Financeiro, para o devido pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, solicitação de licitação nº 1532, processo administrativo nº 586600, o Edital de 

Pregão Presencial 179/PMC/2020, seus anexos e a proposta/lance da Detentora desta ata.   
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12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei 

Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 498/15, no que não colidir com as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-

se-ão os princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Criciúma/SC., com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da presente ata. 

13.2. 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. 

 

Criciúma - SC, 24 de Agosto de 2020. 

 

 
________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – Diretora de Logística 

Por Delegação do Prefeito 
Decreto Nº. SG/Nº. 042/17, de 04/01/2017 

 

 
 

_____________________________________________________ 
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI  
Empresa Detentora da Ata 
Julio Cezar Tondolo 
CPF: 541.837.900-34 
 

_________________________________________ 
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
Empresa Detentora da Ata 
Ismael Elias dos Santos 
CPF: 046.938.519-73 
 
 

 
_____________________________________________________ 
COMERCIAL KS EIRELI  
Empresa Detentora da Ata 
Leonardo Camilo Inácio 
CPF: 728.436.409-20 
 

_________________________________________ 
DICRIL PROD E EQUIP LIMPEZA E HIG LTDA  
Empresa Detentora da Ata 
Juliano Custódio da Rosa 
CPF: 023.367.309-10 
 
 
 

_____________________________________________________ 
MAYCON WILL EIRELI - ME  
Empresa Detentora da Ata 
Luiz Fernando de Oliveira 
CPF: 910.438.169-68 
 

_________________________________________ 
NICOLAU SATURNINO VIEIRA  
Empresa Detentora da Ata 
Nadine Alberton Vieira 
CPF: 076.271.039-08 
 
 
 

_____________________________________________________ 
PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA  
Empresa Detentora da Ata 
Giovani Kramer Horn 
CPF: 575.195.600-15 
 

_________________________________________ 
RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA  
Empresa Detentora da Ata 
Enivaldo José Gava 
CPF: 534.707.379-91  
 
 

  
_____________________________________________________ 
SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Empresa Detentora da Ata 
Diogo Bedin Dunas 
CPF: 046.378.379-44 
 

_________________________________________ 
VOA COM ATAC DE PROD ALIM EIRELI  
Empresa Detentora da Ata 
Frank Rogério Homem 
CPF: 073.840.549-31 
 
 
 

                          
1ª TESTEMUNHA 
Nome: Stefania Fenili Longo 
CPF: 055.319.899-89 

2ª TESTEMUNHA 
Nome: Priscila Feliciano Cardoso 
CPF: 089.467.099-95 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: 
Registro de preços para eventual aquisição de   clorexidina aquosa e máscara de oxigênio com reservatório, 

materiais de higiene e limpeza e equipamentos de proteção individual, para o trabalho presencial com vistas à prevenção do 
contágio do COVID-19 e pós pandemia para atendimento ao Município de Criciúma, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
JUSTIFICATIVA: 
Haja vista o aumento do consumo de produtos de desinfecção, prevenção, proteção e antissépticos, para uso na 

saúde e demais locais da prefeitura Municipal de Criciúma e a Secretaria Municipal de Educação, necessitando estar preparada 
com materiais de higiene e limpeza e equipamentos de proteção individual para retorno ao trabalho presencial das escolas,  
proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro em relação à prevenção do contágio do COVID-19, para nossos alunos e 
funcionários públicos, em consequência prover o devido cuidado a população. 

  
DAS AMOSTRAS: 
As empresas vencedoras de cada item, se a equipe técnica julgar necessário, deverão apresentar amostras dos 

produtos/marcas ofertadas, em até 03 (três) dias úteis após ser considerada vencedor. Esses produtos serão analisados e caso 
sejam reprovados, a empresa automaticamente desclassificada no item, passando ser vencedora a segunda colocada, e assim 
sucessivamente.  

As amostras devem vir obrigatoriamente etiquetadas com o número do item, objeto deste edital e o nome da 
empresa licitante. 

As amostras devem ser encaminhadas ao Almoxarifado da Saúde do Munícipio de Criciúma, localizado ao Rua 
Álvaro Catão, nº 711, bairro Operaria Nova, Criciúma – SC. Contato Carlos ou Aline, fone 48- 3445-8440, no horário das 07 ás 
12h e das 13 às 16h. 

 
DOS PRAZOS E DOS LOCAIS DE ENTREGA DO PRODUTO: 
Será solicitado de forma parcelada, conforme demanda de cada setor, solicitado pelo o ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 
Prazo de entrega: será de responsabilidade da licitante vencedora, no prazo de 07 dias após empenho/e ou/ 

Autorização e fornecimento, conforme necessidade de cada setor solicitante, através do setor de compras, após o recebimento 
da Nota de Empenho juntamente com o endereço do local de entrega. O objeto será recebido, provisoriamente, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Edital ou nota de empenho em caso positivo serão 
certificados. 

Os produtos entregues pela empresa vencedora que não atendam as especificações do edital serão 
automaticamente devolvidos ao fornecedor, devendo ser reparado/trocado no prazo máximo de 04 (quatro) dias, sem ônus para 
o município, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93. 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito. Caberá 
ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos. 

 

 


