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 015/2018
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ/MG.
Processo Licitatório: 39/2018
Pregão Presencial: 20/2018

Ao 03 dias do mês de dezembro de 2018, 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°4221/18, de 02 de Agosto de 2018, 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 30/10/2018 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 922.284.296-00 e
RG nº MG – 6.250.788 SSP/MG 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:
Nacional Comercial Hospitalar S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 52.202.744/0001-92, sediada na Av. Dr. Celso Charuri n.º 7.500, bairro JD
Manoel Penna, CEP: 14.098-515 cidade Ribeirão Preto/SP, neste ato representado (a) por seu
(a) sócio (a) representante José Cabrera brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade
RG n.º 5.104.074 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o n.º 375.428.778-87, residente e domiciliado
na Avenida Constábile Romano, n.º 250 – Cs 04 bairro: Ribeirânia, CEP: 14.096-030, na cidade
de Ribeirão Preto/SP.
A presente ata tem o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO III), conforme
quadro abaixo:
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ESPECIFICAÇÃO
Agulha para caneta de insulina novo fine 32G
0,23/0,25 x 6,0 mm. Compatível com as canetas
novonordisknovopen3 e novopen3demi. Caixa com
100 unid
Algodão hidrófilo branco, acondicionado em rolo
com camada contínua, medindo aproximadamente
20cm de largura, absorvente, asséptico,
quimicamente puro, rolo com 500g. Registro no
Ministério da Saúde.
Almotolia Plástica.Fabricada de polietileno atóxico,
com tampa com rosca de bico reto.
Capacidade 300ml com graduação a cada 10ml.
Cor transparente
Almotolia Plástica.Fabricada de polietileno atóxico,
com tampa com rosca de bico reto. Capacidade
300ml com graduação a cada 10ml. Cor âmbar
Cateter nasal – anatômico, flexível, atóxico estéril,
apirogênico e descartável, com sustentação no
pavilhão auricular, com adaptador nasal anatômico
(cânula nasal – tipo óculos), para oxigenoterapia,
embalagem individual com dados de identificação,
procedência, validade, lote e registro no MS.
Clorexedina alcólica degermante aquosa tópica
2%1LT
Colar Cervical Resgate Stifneck tamanho G.
Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a
1,5mm nos tamanhos BB, Pediátrico e PP, e entre
1,5 a 2,0mm. Nos tamanhos médio, grande e GG,
reforçado na parte da frente com mais um
milímetro, permitindo uma maior resistência e
apoio. É revestido de espuma emborrachada macia
especial ( etil-vinil acetado). Fecho em velcro de
05mm em um dos lados, nas cores de padrão
universal. Possui, também, um botão preto, que
permite a montagem e desmontagem, e bem como
estabelece tamanho do colar, pela forma universal
de medida nos dedos. Na parte posterior ( nuca)
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação
da nuca. Na frente existe, uma abertura que
permite a palpação do psocorotidiano e acesso a
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal,
ferro ou alumínio. Os botões são em material
plástico resistente, permitindo a rádio –
transparência (raiox). Registro na ANVISA 10361670003
Colar Cervical Resgate Stifneck tamanho M.
Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a
1,5mm nos tamanhos BB, Pediátrico e PP, e entre
1,5 a 2,0mm. Nos tamanhos médio, grande e GG,
reforçado na parte da frente com mais um
milímetro, permitindo uma maior resistência e
apoio. É revestido de espuma emborrachada macia
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especial ( etil-vinil acetado). Fecho em velcro de
05mm em um dos lados, nas cores de padrão
universal. Possui, também, um botão preto,
estabelece tamanho do colar, pela forma universal
de medida nos dedos. Na parte posterior ( nuca)
possui 02 aberturas para a palpação e ventilação
da nuca. Na frente existe, uma abertura que
permite a palpação do psocorotidiano e acesso a
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal,
ferro ou alumínio. Os botões são em material
plástico resistente, permitindo a rádio –
transparência (raiox). Registro na ANVISA 10361670003
Colar Cervical Resgate Stifneck tamanho P.
Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a
1,5mm nos tamanhos BB, Pediátrico e PP, e entre
1,5 a 2,0mm. Nos tamanhos médio, grande e GG,
reforçado na parte da frente com mais um
milímetro, permitindo uma maior resistência e
apoio. É revestido de espuma emborrachada
macia especial ( etil-vinil acetado). Fecho em
velcro de 05mm em um dos lados, nas cores de
padrão universal. Possui, também, um botão preto,
que permite a montagem e desmontagem, e bem
como estabelece tamanho do colar, pela forma
universal de medida nos dedos. Na parte posterior
( nuca) possui 02 aberturas para a palpação e
ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura
que permite a palpação do psocorotidiano e
acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de
metal, ferro ou alumínio. Os botões são em
material plástico resistente, permitindo a rádio –
transparência (raiox). Registro na ANVISA 10361670003
Coletor de urina infantil descartável, tipo saco, com
adesivo hipoalergênico, modelo feminino. Caixa
com 50 unidades. Registro no MINISTÉRIO DA
SAÚDE
Coletor de urina infantil descartável, tipo saco, com
adesivo hipoalergênico, modelo masculino. Caixa
com 50 unidades. Registro no MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
Equipo macro gotas - Equipo para soro com injetor
lateral, estéril, com câmara gotejadora em macro
gotas tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha
ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado
individualmente em saco plástico. Registro no
Ministério da Saúde.
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Equipo para dieta enteral – dispositivo para infusão,
controle de fluxo e dosagem de soluções enterais,
estéril, atóxico, embalado individualmente em saco
plástico. Conecta o recipiente de soluções (frasco
ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. Viabiliza
o controle de fluxo de soluções. Registro no
Ministério da Saúde.
Escova cervical ginecológica, descartável, estéril.
Pacote com 100 unidades.
Esparadrapo 10 cm x 4,5m, impermeável em uma
face, excelente fixação na outra face, em tecido
100% algodão e resina acrílica. Adesivo a base de
borracha natural e resina, na cor branca. Registro
no Ministério da Saúde.
Espéculo vaginal descartável. Duas valvas
articuladas que se afastam pelo rosquear de um
parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos.
Tamanho médio, estéril, máximo comprimento 119
mm,máxima largura – 32 mm.
Idopolvidina tintura 1LT
Indicador biológico para avaliação de ciclos de
esterização por vapor em ciclos de 121°C a 135°C.
Kit Laringoscópio convencional: Cabo em aço inox
à prova de ferrugem; Cabo em aço inox
recartilhado para maior ergonomia e segurança;
Abertura na base do cabo, fácil conversão para
bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola
em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou
baterias recarregáveis. Iluminação: Lâmina
halógena 2.5V Lâmina standart Fabricada em aço
inoxidável austeníticos à prova de ferrugem;
Acabamento acetinado para redução do brilho;
Utiliza cabo tipo AA e tipo C; Alimentado através de
pilhas alcalinas ou bateria recarregável; Autoclável
a 134 Cº durante 5 minutos Esterilizável em óxido
de etileno ou autoclave a vapor Lâmina de
laringoscópio convencional Macintosh 0 (curva)
Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 1
(curva) Lâmina de laringoscópio convencional
Macintosh 2 (curva) Lâmina de laringoscópio
convencional Macintosh 3 (curva) Lâmina de
laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva)
Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5
(curva)
Lâmina para bisturi nº 11, para utilização em cabo
(punho) 3, em aço carbono e aço inoxidável, de uso
único, embalada individualmente em papel VCI e
folhas metálicas, estéril. Caixa com 100 unidades.
Lâmina para bisturi nº 15, para utilização em cabo
(punho) 3, em aço carbono e aço inoxidável, de uso
único, embalada individualmente em papel VCI e
folhas metálicas, estéril. Caixa com 100 unidades
Lâmina para bisturi nº 24, para utilização em cabo
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(punho) 3, em aço carbono e aço inoxidável, de
50
uso único, embalada individualmente em papel
VCI e folhas metálicas, estéril. Caixa com 100
unidades.
Papel termo sensível de alta qualidade para
eletrocardiógrafos 58mm x 30m - ECG 6 Cabeça 600
térmica ECAFIX.
Punch descartável, estéril, diâmetro 2mm.
25
Punch descartável, estéril, diâmetro 3mm.
25
Punch descartável, estéril, diâmetro 4mm.
25
Punch descartável, estéril, diâmetro 5mm.
25
Punch descartável, estéril, diâmetro 6mm.
25
Recipiente rígido (de papelão) para descarte de
material pérfuro cortante. Capacidade de 07 litros. 200
Caixa com 10 unidades.
Solução pvpi degermante 10%, liquido, marrom,
utilizado na limpeza e desinfecção de ferimentos,
pvpilauril éter sulfato de sódio, acido acético,
acetato de sódio, dietanolamina de acido graxo de
coco, água purificada. O recipiente deve ser
hermeticamente fechado e opaco, o produto não
pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser
apresentado na embalagem original do fabricante
50
com lacre inviolável, fracionamento somente
permitido quando a menor embalagem do
fabricante for superior a fração a ser fornecida, o
fornecedor devera apresentar no ato da entrega
laudo de análise do produto. Frasco com 1 litro.
Demais especificacao conforme farmacopeia
americana.
Sonda de aspiração traqueal n° 12. Tubo em PVC
atóxico, flexível transparente e com a superfície
rigorosamente lisa, com a ponta arredondada
aberta no lado proximal do tubo, e 02 orificios 1.000
alternados em lados opostos. Conector
perfeitamente adaptável em seringas no lado distal
do tubo. Esterilização a óxido de etileno.
Sonda naso gástrica curta nº12
200
Sonda naso gástrica longa nº 10
200
Sonda naso-gástrica curta com conector com
tampa fixa, número 14, em pvc atóxico,
siliconizada, descartável, estéril. Embalagem
individual tipo blister em filme plástico transparente
50
atóxico. Com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na
embalagem. Registro no Ministério da Saúde.
Sonda naso-gástrica longa com conector com
tampa fixa, número 14, em pvc atóxico,
siliconizada, descartável, estéril. Embalagem
individual tipo blister em filme plástico transparente 100
atóxico. Com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na
embalagem. Registro no Ministério da Saúde.

CX R$21,69

R$1.084,00 Advantive

UN R$3,86

R$2.316,00 Four Star

UN
UN
UN
UN
UN

R$286,50
R$286,50
R$286,50
R$286,50
R$275,00

R$11,46
R$11,46
R$11,46
R$11,46
R$11,00

Kolplast
Kolplast
Kolplast
Kolplast
Kolplast

CX R$21,26

R$4.252,00 Astromed

Lt

R$1.303,00 Rioquimica

R$26,06

UN R$0,45

R$450,00

Medsonda

UN R$0,46
UN R$0,63

R$92,00
R$126,00

Medsonda
Medsonda

UN R$0,48

R$24,00

Medsonda

UN R$0,69

R$69,00

Medsonda
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Sonda naso-gástrica longa com conector com
tampa fixa, numero 16, em pvc atóxico,
siliconizada, descartável, estéril. Embalagem
individual tipo blister em filme plástico transparente 250
atóxico. Com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na
embalagem. Registro no Ministério da Saúde.
Sonda naso-gástrica longa com conector com
tampa fixa, numero 18, em pvc atóxico,
siliconizada, descartável, estéril. Embalagem
individual tipo blister em filme plástico transparente
atóxico. Com as informações do fabricante data de 100
fabricação e prazo de validade impressos na
embalagem. Registro no Ministério da Saúde.
Sonda uretral com conector com tampa fixa,
numero 06, em pvc atóxico, siliconizada,
descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
Embalagem individual tipo blister em filme plástico 150
transparente atóxico. Com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade
impressos na embalagem. Registro no Ministério
da Saúde.
Sonda uretral com conector com tampa fixa,
numero 08, em pvc atóxico, siliconizada,
descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
Embalagem individual tipo blister em filme plástico 700
transparente atóxico. Com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade
impressos na embalagem. Registro no Ministério
da Saúde.
Sonda uretral com conector com tampa fixa,
numero 10, em pvc atóxico, siliconizada,
descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
Embalagem individual tipo blister em filme plástico 1.500
transparente atóxico. Com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade
impressos na embalagem. Registro no Ministério
da Saúde.
Sonda uretral com conector com tampa fixa,
numero 12, em pvc atóxico, siliconizada,
descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
Embalagem individual tipo blister em filme plástico 1.500
transparente atóxico. Com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade
impressos na embalagem. Registro no Ministério
da Saúde.
Tala moldável E.V.A.. Confeccionada em E.V.A.
(4mm). Colorida para identificar o seu tamanho,
nas cores padrão para resgate; pode ser usada
com fita crepe, bandagem ou gaze, para a
imobilização completa, é usada para imobilização
20
provisória no resgate e transporte de acidentados;
não requer água quente ou vapor para sua
aplicação; pode ser lavada e reutilizada. Tamanho
PP (30x8cm)

UN R$0,82

R$205,00

Medsonda

UN R$0,87

R$87,00

Medsonda

UN R$0,43

R$64,50

Medsonda

UN R$0,41

R$287,00

Medsonda

UN R$0,42

R$630,00

Medsonda

UN R$0,44

R$660,00

Medsonda

UN R$5,94

R$118,80

Ortocenter
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Tala moldável E.V.A.. Confeccionada em E.V.A.
(4mm). Colorida para identificar o seu tamanho,
nas cores padrão para resgate; pode ser usada
com fita crepe, bandagem ou gaze, para a
152 imobilização completa, é usada para imobilização
provisória no resgate e transporte de acidentados;
R$8,64
R$172,80
não requer água quente ou vapor para sua 20
UN
aplicação; pode ser lavada e reutilizada. Tamanho
P(53x8cm)
Tala moldável E.V.A.. Confeccionada em E.V.A.
(4mm). Colorida para identificar o seu tamanho,
nas cores padrão para resgate; pode ser usada
com fita crepe, bandagem ou gaze, para a
153 imobilização completa, é usada para imobilização
20
UN R$10,83 R$216,60
provisória no resgate e transporte de acidentados;
não requer água quente ou vapor para sua
aplicação; pode ser lavada e reutilizada. Tamanho
M (63x9cm)
Tala moldável E.V.A.. Confeccionada em E.V.A.
(4mm). Colorida para identificar o seu tamanho,
nas cores padrão para resgate; pode ser usada
154 com fita crepe, bandagem ou gaze, para a
imobilização completa, é usada para imobilização
20
UN R$13,52 R$270,40
provisória no resgate e transporte de acidentados;
não requer água quente ou vapor para sua
aplicação; pode ser lavada e reutilizada. Tamanho
G (86,5x10cm)
Torneiras de três vias, de uso único, estéril, atóxica
159 e apirogênica, indicada para procedimentos 500
R$245,00
UN R$0,49
endovenosos, na administração de soluções e/ou
items.
160 Tubo em silicone (Mangueira) para oxigênio
R$263,50
50
M R$5,27
6x10mm, atóxico, não estéril, incolor. Metros
166 Tubo orotraqueal n 7,0 com balonete.
40
UN R$3,33
R$133,20
167 Tubo orotraqueal n 7,5 com balonete.
40
UN R$3,33
R$133,20
168 Tubo orotraqueal n 8,0 com balonete.
40
UN R$3,33
R$133,20
Seringa descartável para insulina de 0,5ml
fracionado em 100 unidades, com escala de 2 em 2
unidades, com agulha de 6mm X 0,25 mm-31G,
superfície interna e corpo cilíndrico com anel de
173 retenção na extremidade distal, em polipropileno
cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira 2.000 PC R$4,50
R$9.000,00
de borracha siliconizada e em formato anatômico.
Esterilizada apirogênica, embalagem individual, tipo
blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico
atóxico. Pacote com 10 unidades. Registro no
Ministério da Saúde.
174 Tubo orotraqueal n 8,5 com balonete.
30
UN R$3,33
R$99,90
176 Tubo orotraqueal n 9,5 com balonete
30
UN R$3,33
R$99,90
177 Tubo orotraqueal n 10,0 com balonete
30
UN R$3,33
R$99,90
182 Clamp para Cordão Umbilical – Estéril e 100
R$35,00
R$3.500,00
UN
descartável.Caixa com 100 unidades.
Valor Total: R$66.139,40 (sessenta e seis mil cento e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Ortocenter

Ortocenter

Ortocenter

Mark Med
Cirurgica
Brasil
Vital Gold
Vital Gold
Vital Gold

BD
Consumo

Vital Gold
Vital Gold
Vital Gold
Well Clamp
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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
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
adequá-lo 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.
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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;
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 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
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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.
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.
02.08.01.10.301.0017.2082.3.3.90.30.00 – Ficha 380
02.08.01.10.301.0017.2083.3.3.90.30.00 – Ficha 387

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

02.08.01.10.301.0017.2137.3.3.90.30.00 – Ficha 392
02.08.02.10.301.0017.2088.3.3.90.30.00 – Ficha 413
02.08.03.10.301.0017.2089.3.3.90.30.00 – Ficha 422
02.08.04.10.305.0023.2090.3.3.90.30.00 – Ficha 429
02.08.05.10.302.0017.2127.3.3.90.30.00 – Ficha 455
CLAUSULA 8 – DO PREÇO
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 020/2018, 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, reservandose 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
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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 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 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) por
meio desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do edital do
Pregão n 020/2018 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
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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 em que se verificarem
irregularidades.
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
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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;
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, 03 de dezembro de 2018.

Antonio André Nascimento Guimarães
Prefeito Municipal
Contratante:

José Cabrera
Nacional Comercial Hospitalar S/A
Contratado:
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