Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ/MG.
PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017.
Aos primeiro dias do mês de agosto de 2017, o Município de São Gonçalo do Pará, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ: 18.291.369/0001-66, com sede da Prefeitura
localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 100, Centro, São Gonçalo do Pará/MG,
nos termos do estabelecido pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n°4114, de
05 de janeiro de 2017, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto
no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas, publicado no dia 25/07/2017 e transcurso o prazo para interposição de
recursos, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antônio André Nascimento
Guimarães, solteiro, agente político, inscrito no CPF nº 922.284.296-00 e RG nº MG6250.788 a seguir denominado Município, resolve registrar o preço da empresa abaixo
identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR/DETENTORA,
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
FORNECEDOR/DETENTORA:
MEDEIROS & FONTOURA CLINICA DE SAUDE LTDA – EPP, nome fantasia DIVIVIDA& BEAUTY LIFE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 08.069.026/0001-54, sediada na Rua Antônio Jose Barbosa, n.º 315,
bairro Santa Luzia, CEP: 35.570-000 cidade Formiga - MG, neste ato representada por seu
sócio-gerente CHRISTIANO MENDES DE OLIVEIRA MEDEIROS, brasileiro, sóciogerente, portador da Carteira do CRM - MG n.º 35673, inscrito no CPF/MF sob o n.º
031.951.216-97, residente e domiciliado na Rua Jose Antônio Barbosa, n.º 614, Bairro Santa
Luzia, CEP: 35.570-000, Formiga/MG.
A presente ata tem o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D, UTI MÓVEL ADULTO E
NEONATAL, 24 HORAS, PARA PACIENTES EM ESTADO GRAVÍSSIMO COM
RISCO DE VIDA E PARA FICAR DE PRONTIDÃO EM FESTIVIDADES
PROPORCIONADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ-MG,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO III), conforme quadro abaixo:
ITEM
001

ESPECIFICAÇÃO
prestação de serviço de transporte com UTI móvel para pacientes em estado
gravíssimo com risco de vida e para ficar de prontidão em festividades

UNID.
km

QTD.
3.500

VALOR
UNITARIO
R$ 8,90

VALOR
TOTAL
R$
31.500,00
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proporcionadas pelo munícipio.
- Trata-se de um serviço de extrema necessidade para o atendimento às
emergências hospitalares que necessitam de transferência para unidades de
tratamento intensivo. O município não dispõe de leitos de UTI, sendo o acesso
a este serviço disponibilizado pelo sistema de informação em localidade onde
existe vaga no momento da transferência.
- Deverá ter acompanhamento médico, enfermagem e ou fisioterapeuta, todo
equipamento necessário e socorrista.
- Característica das Ambulâncias de Suporte Avançado (Tipo D – UTI móvel
ADULTO).
- veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em
emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam
de cuidados médicos intensivos. Deve ter capacidade de transporte de um
paciente e um acompanhante, assim como a tripulação. Deve contar com os
equipamentos médicos necessários para esta função. Deve estar de acordo com
as normas da ABNT-NBR 14561/2000. Deverão possuir o certificado de
vistoria emitido pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da
Saúde ou, quando for o caso, pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais, após a
devida inspeção. Deve estar com toda a documentação em ordem, devidamente
licenciados e em perfeitas condições de funcionamento.
- O veículo deverá estar no local onde estará o paciente no menor tempo
possível após a solicitação. Tendo a contratada o prazo máximo de 60 minutos
para sair da garagem. O quilômetro inicial para contagem será onde o paciente
estiver internado. E o quilômetro final será contado de onde o paciente foi
desembarcado até a garagem da contratada.
- Prestar os serviços contratados, assumindo inteiramente as responsabilidades
pelos mesmos.
- Fiscalizar os serviços prestados, através de verificação de qualidade, e
consequente aceitação.
- O valor a ser pago será referente a quilometragem rodada e após a emissão da
nota fiscal, anexado ao relatório de atendimento e constando o destino da
viagem.
- Prestar os serviços contratados, assumindo inteiramente as responsabilidades
pelos mesmos.
- É obrigatória a presença de médico responsável durante todo o procedimento
de remoção, conforme resoluções CFM 1.671 e 1.672/03, sob pena do não
pagamento da remoção.
A solicitação da remoção será feita através do contratante indicando o local da
retirada do paciente e o local de destino, esclarecendo-lhe ainda que trata-se de
remoção apenas de ida ou de ida e volta (caso necessite transportar o mesmo ou
outro paciente de volta para o local de retirada).
- Os quantitativos referentes aos tipos de remoções (ou seja, número de
remoções só ida e ida/volta) são apenas estimativos, podendo haver
modificações acerca dos mesmos sempre que necessário, de acordo com a
necessidade do paciente.
- As remoções poderão abranger tanto o trajeto de ida e volta do transportado
(como nos casos de realização de exames e/ou outros procedimentos que dar-seão em unidades de Saúde diversa daquela requisitante, onde o mesmo encontrase internado).
- Para prestação de serviço de transporte com UTI móvel para pacientes em
estado gravíssimo com risco de vida e para ficar de prontidão em festividades
proporcionadas pelo munícipio.
- Trata-se de um serviço de extrema necessidade para o atendimento às
emergências hospitalares que necessitam de transferência para unidades de
tratamento intensivo. O município não dispõe de leitos de UTI, sendo o acesso
a este serviço disponibilizado pelo sistema de informação em localidade onde
existe vaga no momento da transferência.
- Deverá ter acompanhamento médico, enfermagem e ou fisioterapeuta todo
equipamento necessário e socorrista.
- Característica das Ambulâncias de Suporte Avançado (Tipo D – UTI móvel
INFANTIL/ NEONATO).
- veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em
emergências pré hospitalares e/ou de transporte inter hospitalar que necessitam
de cuidados médicos intensivos. Deve ter capacidade de transporte de um
paciente e um acompanhante, assim como a tripulação. Deve contar com os
equipamentos médicos necessários para esta função. Deve estar de acordo com
as normas da ABNT-NBR 14561/2000. Deverão possuir o certificado de
vistoria emitido pelo Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da

km

1.500

R$ 8,90

R$
13.350,00
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Saúde ou, quando for o caso, pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais, após a
devida inspeção. Deve estar com toda a documentação em ordem, devidamente
licenciados e em perfeitas condições de funcionamento.
- O veículo deverá estar no local onde estará o paciente no menor tempo
possível após a solicitação. Tendo a contratada o prazo máximo de 60 minutos
para sair da garagem. O quilômetro inicial para contagem será onde o paciente
estiver internado. E o quilômetro final será contado de onde o paciente foi
desembarcado até a garagem da contratada.
- Prestar os serviços contratados, assumindo inteiramente as responsabilidades
pelos mesmos.
- Fiscalizar os serviços prestados, através de verificação de qualidade, e
consequente aceitação - O valor a ser pago será referente a quilometragem
rodada e após a emissão da nota fiscal, anexado ao relatório de atendimento e
constando o destino da viagem.
- Prestar os serviços contratados, assumindo inteiramente as responsabilidades
pelos mesmos.
- É obrigatória a presença de médico responsável durante todo o procedimento
de remoção, conforme resoluções CFM 1.671 e 1.672/03, sob pena do não
pagamento da remoção.
- A solicitação da remoção será feita através do contratante indicando o local
da retirada do paciente e o local de destino, esclarecendo-lhe ainda que trata-se
de remoção apenas de ida ou de ida e volta (caso necessite transportar o mesmo
ou outro paciente de volta para o local de retirada).
- Os quantitativos referentes aos tipos de remoções (ou seja, número de
remoções só ida e ida/volta) são apenas estimativos, podendo haver
modificações acerca dos mesmos sempre que necessário, de acordo com a
necessidade do paciente.
- As remoções poderão abranger tanto o trajeto de ida e volta do transportado
(como nos casos de realização de exames e/ou outros procedimentos que dar-seão em unidades de Saúde diversa daquela requisitante, onde o mesmo encontrase internado).
Os veículos utilizados para eventos deverão dispor, no mínimo, dos seguintes
materiais e equipamentos ou similares com eficácia equivalente:
Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel;
maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio
com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com
dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; bfluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi);
manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de
oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio
adulto e infantil, desfibrilador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de
tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm,
compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para
queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários
tamanhos; cobertor; prancha longa para imobilização de coluna; talas para
imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; frascos de soro
fisiológico ; bandagens triangulares; coletes refletivos para a tripulação;
lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção; data manutenção do
desfibrilador.
Tripulação: Motorista; enfermeiro.

Hora

100

R$ 190,00

R$
19.000,00

Valor Referente à Hora.
- Os horários de trabalho serão especificados de acordo com o evento para que
for solicitado os serviços.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais).
CLAUSULA 1 – DA VIGÊNCIA
1.1 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência pelo prazo de 01 (um)
ano, contados a partir da data de assinatura.
CLAUSULA 2 – DOS PREÇOS
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2.1
– A Gerência de registro de preços do Município monitora, periodicamente, o preço
dos serviços avaliara constantemente o mercado e poderá rever os preços registrados a
qualquer tempo em decorrência da redução daqueles praticados no mercado ou de fato que
eleve os custos dos materiais registrados;
2.2
–O Município convocara o fornecedor para negociar os preços registrados e adequálo
ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registro estiver acima do
preço de mercado.
2.2.1 – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aqueles praticados no mercado, mantendo-se a diferença porcentual apurada entre o valor
originalmente constante na proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do
registro, mantendo-se o equilíbrio econômico- financeiro;
2.2.2 – Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
2.3
– Antes de receber o pedido e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá
ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matériasprimas, lista de preços de fabricantes etc.), que não poderá cumprir as obrigações assumidas
devido à superioridade do preço de mercado em relação ao preço registrado;
2.3.1 – não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, em determinado
item, o pregoeiro poderá convocar os demais fornecedores classificados nas mesmas
condições ou revogar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.4 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicados trimestralmente no site do município.
CLAUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 – Poderá utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia do órgão gerenciador
e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada à vantagem e
respeitadas, no que couberem, as regras contidas na Lei Federal nº8. 666/93.
CLAUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1
– A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, a pedido do
beneficiário, nos seguintes casos:
4.1.1 – o beneficiário comprovar que está impossibilitado de cumprir as exigências da ata
devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior;
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4.1.2 – seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível, em função da
elevação dos preços de mercado dos materiais.
4.2
– A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será cancelada pela Administração nos
seguintes casos:
4.2.1 seu beneficiário descumprir as obrigações assumidas;
4.2.2 – seu beneficiário não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, no
prazo estabelecido no edital, sem justificativa aceitável;
4.2.3 – seu beneficiário der causa á rescisão da contratação decorrente do registro de
preços;
4.2.4 – seu beneficiário não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior aqueles praticados no mercado;
4.2.5- por razões de interesse público devidamente de mostradas pela Administração.
4.3
– O cancelamento da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas hipóteses
previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do
Chefe Administrativo do Município.
CLAUSULA 5 – DO PAGAMENTO
5.1
– Pela perfeita entrega do objeto licitado, o Município efetuara o pagamento ao
beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em até 30 (trinta) dias úteis após a
apresentação da nota fiscal/faturada devidamente descriminada, que será conferida e
atestada pela unidade responsável, por meio de deposito na conta corrente indicada na
proposta através de ordem bancaria;
5.1.1 – O atestado da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrera após o
recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferencia do produto/serviço adquirido
sem defeito.
5.2
– O número do CNPJ, constante da nota fiscal/faturada, deverá ser aquele fornecido
na fase de habilitação;
5.3
– A Divisão de Execução Orçamentária e Financeira do Município deverá conferir
toda a documentação referente à comprovação da quitação das obrigações impostas ao
licitante vencedor, bem como efetuar, na fonte, todos os descontos legais;
5.4.1 – Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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CLAUSULA 6- DAS PENALIDADES
6.1 A recusa pelo licitante em assinar a ata de registro e para a entrega dos itens adjudicados
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, além da aplicação
da penalidade prevista na Lei Federal 8.666/93 em seu art. 64, parágrafo 2º.
6.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos serviços, acarretará a multa
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez
por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
6.3. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
a)
ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b)
apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c)
retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d)
não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e)
comportamento inidôneo;
f)
cometimento de fraude fiscal;
g)
fraudar a execução da ata de registro;
h)
falhar na execução da ata de registro.
6.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5.

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de Dotações
Orçamentárias de Nºs.

Lotação
Secretaria de Saúde
Atenção Basica

Dotações - Material de Consumo
Dotação
Ficha Fonte de Recurso
02.08.01.10.122.0030.2077.3.3.90.30.00 359 1.02.00 - Saúde 15%
02.08.01.10.301.0017.2082.3.3.90.39.00 384 1.02.00 - Saúde 15%

CLAUSULA 8 – DO PREÇO
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8.1 – Pelo fornecimento dos serviços, o Município pagará ao beneficiário a importância
indicada como preço unitário do item constante nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇO
resultante do edital do Pregão n º 018/2017, multiplicada pela quantidade de serviços
adquiridos indicados na requisição ou nota de empenho.
CLAUSULA 9 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO
9.1 – Todos os objetos deverão ser entregues mediante recebimento da NAF (Nota de
Autorização de Fornecimento) no local estipulado para entrega acompanhada da nota fiscal
para conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.
9.1.1 - Prazo de entrega: em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento por parte
da contratada da Ordem de Fornecimento.
9.3 – O Município de São Gonçalo do Pará se reserva o direito de não receber os itens em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ata em
decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações
legais aplicáveis.
9.4 – A Detentora é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os itens em que se
verifiquem irregularidades.
9.5 – A Detentora sujeitar-se-á fiscalização dos itens no ato da entrega, reservando-se a
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará o direito de não proceder ao recebimento,
caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
9.6 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
9.7 – A Detentora deverá manter a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas
quando da habilitação.
9.8 – A Administração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará, reserva o direito de
reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao
fornecedor e para ressarcir danos a terceiros, devidamente comprovado.
9.9 - O Município de São Gonçalo do Pará efetuará os pagamentos em até 30 posterior a
entrega do objeto e a apresentação das notas fiscais de fornecimento.
9.10 - A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela detentora deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de
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se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.
9.11 – As empresas que participarem com as filiais deverão emitir a nota fiscal em nome da
filial.
CLAUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
10.1 – São obrigações do Município:
10.1.1 – efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento, desde que
não haja qualquer impedimento legal para o fato;
10.1.2- acompanhar e fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
10.1.3 – arcar com as despesas de publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS no Diário Oficial, bem como a emissão da nota de empenho, que será
providenciada pela Administração de acordo com a necessidade do Município.
10.2 – A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do
produto/serviço adjudicado constante do Anexo III (Termo de Referência) do edital e desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.3 – Assinada esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e publicado seu extrato, e
facultado a Administração emitir nota de empenho em favor da empresa adjudicatória, que
juntamente com o edital e seus anexos, terão força de contrato.
CLAUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIARIO DA ATA DETENTORA
11.1 - Será de responsabilidade do beneficiário o fornecimento do(s) produto(s) /
serviço(s) por meio desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do
edital do Pregão n 018/2017 de todas aquelas oferecidas em sua proposta;
11.2 – Constituirão ainda obrigações do beneficiário desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
11.2.1 – fornecer os serviços em escrita conformidade com o ANEXO III do edital e
adequadamente acondicionados;
11.2.2 – fornecer os serviços no endereço e horário indicado no item 9.1 e no prazo
indicado no item 9.2 desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem que isso implique a
majoração dos preços constantes da proposta ou cobrança de taxas;
11.2.3 – substituir, em 12 horas e às suas expensas, mercadorias/serviços em que se
verificarem irregularidades.
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11.2.4 – comunicar ao Município qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se
considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS;
11.2.5 – manter, durante a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para contratação,
conforme determina o art.55 inciso XIII, da Lei Federal nº - 8.666/93;
11.2.6 –Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou
decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
CLAUSULA 12 – DA RESCISÃO
12.1 –A inexecução total ou parcial da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
enseja rescisão do objeto, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, mediante a formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa;
12.1.1 Constituem motivos para a rescisão do objeto:
I
– inadimplemento do beneficiário desta ATA DE REGISTO DE PREÇOS,
caracterizado nas seguintes hipóteses:
a)
não cumprimento ou comprimento irregular de cláusulas desta ata, especificações,
projetos ou prazos;
b)
subcontratação total ou parcial, associação do beneficiário desta ata com outrem,
cessão ou transferência total;
c)
cometimento reiterado de faltas na execução , anotadas na forma do parágrafo
primeiro do art.67 da Lei Federal n 8.666/93;
d)
desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como a de seus
superiores;
e)
descumprimento do disposto no art.7, XXXIII, da Constituição Federal, sem
prejuízos das sanções penais cabíveis;
f)
a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g)
a dissolução da sociedade;
h)
alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato.
II
– razão de interesses pública, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao
Município e exaradas no processo administrativo a que se refere esta ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS;
III
– ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do objeto oriundo desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
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12.1.2 – No caso de rescisão do objeto, sem culpa do beneficiário desta ata, caberá a esta o
valor referente à execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS até a data da dissolução
do vínculo contratual, conforme disposto no art. 79, parágrafo 2, inciso II, da Lei Federal n º
8.666/93.
CLAUSULA 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - E eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, o competente para dirimir eventuais
legítimos decorrentes da contratação;
13.2 – Aplica-se a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO e, em
especial aos casos omissos, a Lei Federal n 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber,
a legislação aplicável ao caso concreto.
São Gonçalo do Pará/MG, 01 de agosto de 2017.

ANTÔNIO ANDRÉ NASCIMENTO GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

MEDEIROS & FONTOURA CLINICA DE SAUDE LTDA – EPP
DIVI-VIDA& BEAUTY LIFE
CHRISTIANO MENDES DE OLIVEIRA MEDEIROS
CNPJ/MF n.º 08.069.026/0001-54
Contratado
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