
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2019 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 27/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 
E A EMPRESA L.A DALLA PORTA JUNIOR, 
OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DE ITEM DA ATA 
27/2019-FMS. 

 
O Município de Lindóia do Sul - SC, através do Fundo Municipal de Saúde e Ação Social, localizada 
na Rua Tamandaré, 98, Centro, neste ato representado pelo seu Secretário de Saúde e Ação 
Social, Sr. Flavio Luiz Benini, e a empresa L.A DALLA PORTA JUNIOR, inscrita no CNPJ 
11.145.401/0001-56, com sede na Rua Pascoal Gomes Libreloto, 20, bairro Pq. Dom Antônio Reis, 
cidade de Santa Maria – RS, 97065-290, representada pelo seu administrador Sr. Luis Alberto Dalla 
Porta Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n°: 016.047.580-58 e Cédula de 
Identidade RG nº 5089573843, residente e domiciliado na Rua Inconfidentes, 50, bairro Nossa 
Senhora Medianeira, cidade de Santa Maria - RS, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 
2002, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas 
no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 01/2019, Ata de julgamento de Preços, e 
homologação pela autoridade competente, RESOLVEM realizar a exclusão do item 78 da ata 
27/2019,  cujo fornecedor não pode fornecer por descontinuidade de produção do mesmo, objeto do 
Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 

Considerando a comunicação da empresa L A Dalla Porta Junior de que foram informados pelo 
laboratório da empresa Descarpack da descontinuidade de fornecimento e suspensão de produção de 
todos os tamanhos da Fralda descartável Descarpack – Uso adulto, comprometendo o fornecimento do 
item 78 da proposta comercial do pregão eletrônico 01/2019 – FMS; 

Considerando que para atendimento do fornecimento do item, a empresa L A Dalla Porta Junior sugeriu 
e se dispôs a fornecer as fraldas nas quantidades solicitadas, porém na marca Mardam, com valor de 
R$ 9,31 a unidade (pacote), sendo que o valor da ata originária era de R$ 7,74 da marca Descarpack; 

 
Considerando que a Secretaria de Saúde consultou o segundo colocado, a empresa Farmamed 
Produtos Hospitalares e a mesma se manifestou favorável a fornecer a quantidade licitada e no 
valor do último lance dado pela mesma no processo licitatório, ou seja, R$ 7,80 a unidade (pacote), 
da marca Fraldamed;  
 
Considerando a comunicação interna nº12/2019 emitida pela Secretaria de Saúde e ação Social, 
solicitando que a aquisição do item seja efetuada com a empresa Farmamed Produtos Hospitalares, 
pelos motivos acima citados; 

Considerando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, será efetuada compra com o 
segundo colocado a empresa Farmamed Produtos Hospitalares, conforme informações acima citadas;  
 
Considerando a necessidade de fornecimento deste item aos pacientes. 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  
1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a exclusão do item 78 da ata de registro de 

preços 27/2019 do Pregão Eletrônico 01/2019 – FMS, em decorrência da descontinuidade de 



 

 

fornecimento e suspensão de produção da Fralda descartável Descarpack – Tamnho G – Uso 
adulto, comprometendo o fornecimento do item 78 da ata de registro de preços 27/2019-FMS, nos 
termos anteriormente dispostos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

 
2.1. Ao valor contratual que era R$ 10.215,42 (dez mil, duzentos e quinze reais e quarenta e 

dois centavos), fica reduzido o valor de R$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais), 
correspondente a exclusão do item 78, passando o valor da ata de registro de preços a ser de R$ 
8.280,42 (Oito mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). 

 
Item Qtde Un Descrição Marca Valor 

Unitário do 
item 

Valor 
Total do item 

Valor da ata 
antes da 
exclusão 

Valor da ata 
após  a 

exclusão 

78 250 Pc Fralda geriátrica Ideal para uso prolongado, pois contém 

camada filtrante e Ultra Gel Absorvente, que deixam a 

pele sempre seca. O formato anatômico e a cobertura 

de não tecido proporcionam maior conforto e maciez. 

Com barreiras impermeáveis nas laterais da fralda, 

impede vazamentos e oferece conforto e segurança 

para uso prolongado. Pacote com 8 unidades.Tamanho: 

Grande 

Descarpack 7,74 1.935,00 R$ 10.215,42 R$ 8.280,42 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ATA de registro de preços originária. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 
Lindóia do Sul, SC, 09 de julho de 2019. 

 
 

 
Flavio Luiz Benini  

Secretário de Saúde e Ação Social 
 
 
 

Luis Alberto Dalla Porta Junior  
L.A DALLA PORTA JUNIOR 

 
 
 
 


