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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Nº 06 

O Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, com sede na Rua Joaquim Garcia s/nº, Centro, na 

cidade de Camboriú/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0004-29, neste ato representado(a) pela 

Diretora Geral Sirlei de Fátima Albino, nomeado(a) pela  Portaria nº 103/2020 de 28 de janeiro de 2020, 

publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 2105264, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

12/2020, publicada no DOU de 09/11/2020 processo administrativo nº 23350.001163/2020-97, RESOLVE 

registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos 

humanos, insumos ambulatoriais e materiais odontológicos especificados nos itens do Termo de 

Referência, anexo do edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

 

FORNECEDOR: 
 

 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANTIDADE  UNIDADE VALOR MARCA/ MODELO 
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  05 

Creme dermatológico, 
Aciclovir 50mg/g, 
bisnaga com 10g, uso 
tópico, uso adulto e 
pediátrico, com bula, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 

CAMBORIU-
15 

SANTA ROSA 
DO SUL - 10 

UNIDADE 
 

R$:35,43 
       
 

 
 

 

07 

Ácidos graxos 
essenciais, composição: 
ácido caprílico, ácido 
láurico, lecitina de soja, 
Vitamina A, Vitamina E, 
ácido capróico e ácido 
linolêico (óleo de 
girassol), loção oleosa, 
lacrado, frasco de 100ml, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Dersani. 

CAMBORIU-3 
RIO DO SUL-3 

UNIDADE R$ 40,88 

 

 
  

 

 

14 

Hepatoprotetor, 
composição: citrato de 
colina 100mg, betaína 
50mg, racemetioni 
10mg, solução oral, 
frasco 10ml, lacrado, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência 

CAMBORIU-
200 

SANTA ROSA 
DO SUL - 50 

Frasco 10 
ml 

R$ 5,50 
 

 
 

 

15 

Antibiótico, composição: 
amoxicilina 500 mg, 
embalagem com 21 
cápsulas, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Amoxil. 

SANTA ROSA 
DO SUL - 15 

 

embalagem 
21 cápsulas 

R$ 11,65 

 

 
  

 

 

17 

Anestésico, composição: 
lidocaína 2% (20 mg/g), 
bisnaga contendo 30 g, 
indicada para anestesia 
local e lubrificação de 
superfícies, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

CAMBORIU-2 
CONCORDIA-

10 
 

UNIDADE R$ 6,70 
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da entrega. Marca 
referência: Xylocaína 
Geleia 2% 

18 

Colírio, anestésico 
oftálmico, composição: 
cloridrato de tetracaína 
10mg/ml, fenilefrina 
1mg/ml, lacrado, com 
bula, frasco conta gotas 
10 ml, prazo de validade 
de 70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Allergan. 

ARAQUARI- 1 
CONCORDIA-

10 
 

UNIDADE R$ 48,36 

 

 
  

 

 

35 

Creme dermatológico, 
composição: cetoconazol 
+ dipropionato de 
betametasona + sulfato 
de neomicina (20 mg/g + 
0,5 mg/g + 1,5 mg/g), 
bisnaga com 30 g, uso 
dermatológico, uso 
adulto e pediátrico, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Novacort. 

SANTA ROSA 
DO SUL-20 

CAMBORIU-
10 

CONCORDIA-
50 
 

Tubo com 
30gr 

R$ 24,82 
 

 

 

37 

Creme dermatológico, 
composição: valerato de 
betametasona + sulfato 
de gentamicina + 
tolnaftato + clioquinol 
(0,5 mg/g + 1mg/g + 10 
mg/g + 10 mg/g), 
bisnaga com 20 g, uso 
tópico, uso adulto e 
pediátrico, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Poliderms. 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

CAMBORIU-
20 
 

Tubo com 
20gr 

R$ 33,14  
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53 

Solução oral, 
Bromoprida 4 mg/mL, 
frasco com 20 ml, uso 
oral, uso pediátrico, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Digesan. 

CAMBORIU-
30 
 

Frasco com 
20ml 

R$ 5,75 
 
 

 

  

 

 55 

Loção, composição: 
cloridrato de 
difenidramina 10mg, 
calamina 80mg, cânfora 
1mg, frasco 100ml, 
frasco lacrado, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Caladryl. 

SANTA ROSA 
DO SUL-5 

CAMBORIU-2 
CONCORDIA-

5 
VIDEIRA-12 

 

Frasco com 

100ml R$ 31,48  
 

 

 

62 

Antibiótico, ceftriaxona 
sódica, injetável, 
concentração: 1 g, 
frasco-ampola de 1 g do 
liofilizado com 10 ml de 
diluente, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca de 
referência: Eurofarma 

CONCORDIA-
80 
 

Unidade R$ 24,63 

 
 

 

 

63 

Creme dermatológico, 
Cetoconazol 20 mg/g, 
bisnaga com 30 g, uso 
tópico, uso adulto e 
pediátrico, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Nizoral 
Creme. 

CAMBORIU-3 
SANTA ROSA 
DO SUL- 10 

 

Tubo com 
30gr 

R$ 10,45 

 
 

 

 

64 

Cetoprofeno 100 mg, 
embalagem com 20 
comprimidos, uso oral, 
uso adulto, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Profenid 
Entérico. 

CAMBORIU-
10 

SANTA ROSA 
DO SUL- 10 

 

Embalagem 

c/ 20 

comprimidos 
R$ 45,47 
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66 

Cetoprofeno 50 mg, 
embalagem com 24 
cápsulas, uso oral, uso 
adulto, prazo de validade 
de 70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Ceprofen. 

CAMBORIU-
50 
 

Embalagem R$ 23,35 

 
 

 

 

72 

Antibiótico, cloridrato de 
ciprofloxacino, 500 mg, 
embalagem com 14 
comprimidos, uso oral, 
uso adulto, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: marca 
referência: Cipro. 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

 

CAIXA R$ 235,79 
 

 

 
 

98 

Loção pós-sol, 
composição: aloe vera, 
alantoína e Pantenol 
(Vitamina B5), mentol, 
forma farmacêutica: 
creme gel, frasco 150 
gramas, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Aliviosol. 

CAMBORIU-3  
CONCORDIA-

20 
VIDEIRA-3 

 

Unidade R$ 19,26  
 

 

 

106 

Creme dermatológico, 
composição: acetato de 
dexametasona 1 mg/g, 
bisnaga com 10 g, uso 
tópico, uso adulto e 
pediátrico, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Dexametonal. 

CAMBORIU-
40  

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

UNIDADE R$ 4,28 

 
 

 

 

107 

Suspensão oftálmica, 
composição: 
dexametasona 0,1%, 1 
mg/mL, frasco com 5 
mL, via de administração 
tópica ocular, uso adulto, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 

ARAQUARI-1 
CAMBORIÚ-5 

 

Frasco com 

5ml R$ 12,65 
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Marca referência: 
Maxidex. 

111 

Anti-inflamatório, 
composição: diclofenaco 
sódico 50 mg, 
embalagem com 20 
comprimidos revestidos, 
uso oral, uso adulto e 
pediátrico, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Cataflam. 

CAMBORIU-
20 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

Embalagem R$ 4,51 
 

 

 

112 

Anti-inflamatório, 
composição: diclofenaco 
sódico 50 mg, 
embalagem com 20 
comprimidos revestidos, 
uso oral, uso adulto, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Voltaren. 

CAMBORIU-
20 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

Embalagem R$ 16,80 
 

 
 

 

115 

Antigases, simeticona, 
suspensão oral, 
Concentração: 75mg/mL, 
frasco com 15 mL, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Luftal 

CAMBORIU-
20 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

UNIDADE R$ 5,30 
 

 
 

 

117 

Analgésico e antitérmico, 
dipirona 300mg + 
mucato de isometepteno 
30mg + 
cafeína 30mg, caixa com 
20 comprimidos, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Doralgina 

CAMBORIU- 
10 

CAIXA R$ 18,15 
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120 

Analgésico e antitérmico, 
dipirona sódica, 
suspensão oral, 
concentração: 
500mg/mL, frasco 
gotejador com 20mL, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
Anador gotas 

CAMBORIÚ-5 
Frasco com 

20ml R$ 9,84  
 

 

 

169 

Anti-ácido, hidróxido de 
alumínio, 61,5 mg/mL, 
frasco com 240 mL, uso 
oral, uso adulto, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Pepsamar. 

ARAQUARI- 2 
CAMBORIU-

15 
SANTA ROSA 

DO SUL-10 

Frasco com 

240ml R$ 19,75  
 

 

 

186 

Cloridrato de 
Metoclopramida, 
concentração: 4mg/mL, 
apresentação: frasco 
gotejador com 10mL de 
solução de uso oral. 
Prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto, no 
momento da entrega. 

CAMBORIU-
10 
 

Frasco com 

10ml R$ 3,06  
 

 

 

188 

Antibiótico, composição: 
Metronidazol 250mg, 
caixa com 20 
comprimidos, caixa 
lacrada, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca de 
Referência: Flagyl. 

CONCORDIA-
5 

SANTA ROSA 
DO  SUL-5 

Caixa com 
20 
comprimido 

R$ 8,13 
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196 

Antibiótico, composição: 
Norfloxacino 400mg, 
comprimido, caixa com 
14 comprimidos, lacrada, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 

SANTA ROSA 
DO SUL- 5 

Unidade R$ 19,95  
 

 

 

197 

Fármaco, composição: 
Omeprazol 20mg, 
cápsula, uso adulto e 
pedriátrico, 
administração oral, 
frasco com 14 cápsulas, 
lacrado, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. 

CAMBORIU-
10 

CONCORDIA-
1 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

FRASCO R$ 6,81  
 

 

 

199 

Analgésico e relaxante 
muscular, composição: 
Orfenadrina 35mg, 
Dipirona Monoidratada 
300mg, Cafeína Anidra 
50mg, comprimido, uso 
adulto, cartela com 10 
comprimidos, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca de 
Referência: Dorflex. 

CAMBORIU-
20 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

Unidade R$ 5,17  
 

 

 

205 

Antiinflamatório, não 
esteróide, composição: 
Piroxicam 20mg, 
cápsula, embalagem 
com 10 cápsulas, 
lacrada, prazo de 
validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. 

CAMBORIU-
10 
 

Unidade R$ 6,24 

 

  

 

206 

Prednisona, 20 mg, 
caixa com 20 
comprimidos, uso oral, 
uso adulto e pediátrico, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca 
referência:corticorten. 

CAMBORIU-
20 

DO SUL-20 
 

Unidade R$ 20,24 
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213 

Pomada, composição: 
Salicilato de Metila 
52,50mg, Cânfora 
55,40mg, Terebintina 
43,4mg, Mentol 20,0mg, 
uso tópico, uso 
dermatológico, bisnaga 
com 20 gramas, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca de 
referência: Massageol. 

CAMBORIU-
50 

SANTA ROSA 
DO SUL-10 

SÃO 
FRANCISCO 

DO SUL-2 

Tubo com 

20 gramas R$ 10,87 
 

 
 

 

226 

Creme dermatológico, 
composição: 
Sulfadiazina de Prata 
10mg/g, uso tópico, uso 
adulto e pediátrico, 
acima de 2 anos, 
embalagem contendo 
bisnaga 30 gramas, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 

CAMBORIU-5 
CONCORDIA-

28 
SANTA ROSA 

DO SUL-5 

Embalagem 

com 30gr R$ 12,53 

 
 

240 

Triancinolona de 
Acetonida + Sulfato de 
Neomicina + Gramicidina 
+ Nistatina, pasta de uso 
bucal, concentração: 
1,0mg/g + 2,5mg/g + 
0,25mg/g + 100000UI/g, 
pomada de uso 
dermatológico, bisnaga 
com 30 gramas, prazo 
de validade de 70% do 
prazo total de validade 
do produto no momento 
da entrega. Marca 
referência: Omcilon-AM 

CAMBORIÚ-
15 
SANTA ROSA 

DO SUL-2 

Tubo com 

30gramas R$ 26,51 

 
 

 

 

241 

Analgésicos e 
Antiinflamatórios Bucais, 
Triancinolona acetonida, 
pasta de uso bucal, 
concentração: 1mg/g, 
bisnaga com 10 gramas, 
prazo de validade de 
70% do prazo total de 
validade do produto no 
momento da entrega. 
Marca referência: 
OMCILON A Orabase 

 
CAMBORIÚ-
30 
SANTA ROSA 
DO SUL-4 
 

Embalagem 

com 10gr 
R$ 10,6 
2  
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3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú/SC - UASG 158460 – 

Rua Joaquim Garcia S/N Centro – Camboriú/SC, Caixa Postal 2016, Cep 88340-055 – Setor almoxarifado; 

Fone 47-2104-0868. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

IFC – Araquari – UASG 158459 – Rodovia BR 280 KM 27 Bairro Colégio Agrícola. Cx Postal 21, 

Araquari – SC Cep 89.245-000. Fone 47-3803-7200;  

 

IFC – Blumenau – UASG 152254 Rua Bernardino José de Oliveira 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP 

89.070-270. Fone 47 3702-1700; 

 

IFC- BRUSQUE- UASG: 154706- Avenida Hugo Schlosser 605, Bairro Jardim Maluche - CEP: 88.354-

300 - Brusque/SC .Fone: (47) 3212-0000 

 

IFC – Camboriú – UASG 158460 – Rua Joaquim Garcia S/N Centro – Camboriú/SC, Caixa Postal 2016, 

Cep 88340-055 – Setor almoxarifado; Fone 47-2104-0868;  

 

IFC – Concórdia – UASG – 158461 – Rodovia SC 283 KM 8 – Fragosos – CX Postal 58. Concórdia/SC.  

Cep 89.703-720. Fone 49-3441-4800/ 4804; 

 

IFC – Fraiburgo – UASG 152662 – Rua Cruz e Souza, 100 - Centro, Fraiburgo – SC. Cep 89.590-000. 

Fone 49-3246-9850;  

 

FC- IBIRAMA- UASG: 152253- Rua DR. Getúlio Vargas,3003- Bela Vista, IBIRAMA- SC  CEP: 89.140-

000 FONE:(47) 33576200 

 

IFC – Luzerna – UASG 9261 –Rua Vigário Frei João, 550 – Centro, Luzerna/SC, Cep 89609-000. Fone 

49 3523 4300; 

 

IFC – Rio do Sul – UASG – 158458 – Rua Estrada do Redentor, 5665 – Bairro CantaGalo- Rio do 

Sul/SC – CEP: 89160-000. Fone 47 – 3531-3751 / 3525-8622;   

 

IFC – Santa Rosa do Sul – UASG 148462 – Rua das Rosas S/n – Santa Rosa do Sul/SC Cep 88.965-

000. Fone 48-3534-8014;  

 

SÃO FRANCISCO DO SUL – UASG: 152290- Rodovia Duque de Caxias, nº 6750 | CEP 89240-000 | 

Fone (47) 3233-4000 | São Francisco do Sul, SC 

 

IFC – Videira – UASG 158379 – Rodovia SC 135KM 125, Videira/SC. CEP 89.560-000. Fone 49-3533-

4900; 
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666 de 1993 e no Decreto nº 7.892 de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões 

feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de 

estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 
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ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488 de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 

contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes 

anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – 

P). 

4.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 
 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do dia 09/11/2020 não podendo 

ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, 

caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 

art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 

do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata 

de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e lida e achada em ordem, vai assinada 
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.  

 

 

Camboriu, 09 de Novembro de 2020 

 

 

 

Assinatura do Represente da Empresa 
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Assinatura da Testemunha 

 

 

 

Assinatura do Diretor Geral da Unidade 
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