PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 051/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017
Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2017, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 592 de 03 de janeiro de 2005, Decreto nº 782 de 01 de setembro de
2009, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto 1.006 de 06 de maio de 2014, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações correlatas e,
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
normas pertinentes, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº
051/2017 para Registro de Preços nº 029/2017, por deliberação da Pregoeira Janete Alves de
Pádua e homologado pelo Prefeito Municipal de Itaú de Minas, o Sr. Ronilton Gomes Cintra,
resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, atendendo as
condições previstas no Edital, tendo sido os referidos preços oferecidos, classificados em 1º
lugar no certame:
Cláusula Primeira - Do objeto
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de
consumo médico hospitalar (curativos) e agulha hipodérmica estéril, visando o atendimento as
unidades dos PSFs – Programa de Saúde da Família e Pronto Socorro Municipal Maria Guerra e
tira reagente para determinação da glicemia e agulha para caneta aplicadora de insulina para
tratamento de saúde no controle da diabetes, através da Secretaria Municipal de Saúde, durante
o período de 12 (doze) meses, conforme descrição abaixo:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
AVENIDA 28-A, Nº 645 – BAIRRO: VILA ALEMÃ
RIO CLARO – SP – 13.506-685
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC.ESTADUAL: 587.122.394.114
INSC.MUNIC.: 24327
Item
1

Material
33056

Marca
Especificação
Ácidos Graxos Essenciais (AGE + TCM) - Óleo AGESANI
composto por triglicerídeos de cadeia média - 81042040
TCM e ácidos graxos essenciais (ácido
001
linoléico, ácido linolênico, ácido capróico, ácido
caprílico, ácido láurico e miristico; vitamina A,
vitamina E, lecitina de soja e antioxidante) frasco tipo almotolia de 200 ml.

Unid.
FR

Quant.
250

Preço
Unitário Preço Total
5,35
1.337,50
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3

33058

6

33061

7

33062

8

33063

Bota de Unna Elástica - Curativo composto por
gaze elástica impregnada com pasta, não
solidificável, de oxido de zinco, glicerina,
gomas, óleo de castor e petrolatobranco, que
se adapte aos contornos da perna, esticandose suavemente, não perdendo sua espessura
durante a aplicação - tamanho 10,2 cm x 9,14
m. Mecanismo de ação: facilita o retorno
venoso e auxilia na cicatrização de ulceras
venosa. Evita o edema dos membros inferiores.
Usando no tratamento ambulatorial e domiciliar
de úlceras venosas de perna e edema linfático.
Periodicidade de troca: semanal.
Curativo de carvão ativado com prata cobertura primária composta de tecido de
carvão ativado impregnada com íons de prata
(25ug/cm2), envolto por uma camada de nylon
de baixa aderência, flexível, selada em toda
sua extensão, atóxica, hipoalergênica, estéril,
embalada individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura
asséptica - medindo 10,5 x 10,5 cm.
Curativo de carvão ativado com prata cobertura primária composta de tecido de
carvão ativado impregnada com íons de prata
(25ug/cm2), envolto por uma camada de nylon
de baixa aderência, flexível, selada em toda
sua extensão, atóxica, hipoalergênica, estéril,
embalada individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura
asséptica - medindo 10 x 20 cm.
Curativo de hidrocoloide - cobertura de
hidrocolóide em placa delgada que permita a
visualização da lesão, flexível, composta de
camada externa semipermeável de poliuretano,
camada interna adesiva contendo apenas
carboximetilcelulose, que interage com o
exsudato e transforma-se em gel, atóxica,
hipoalergênica, que promova fácil remoção da
película protetora e adequada colocação do
curativo, estéril - embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica - medindo 10 cm x 10 cm.

CASEX
10222320
006

UNID

200

26,30

5.260,00

CASEX
10222320
009

UNID

250

16,14

4.035,00

CASEX
10222302
0009

UNID

250

30,00

7.500,00

CASEX
10222320
014

UNID

250

4,68

1.170,00
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9

33064

10

33065

17

33125

Curativo de hidrocoloide - cobertura de
hidrocolóide em placa delgada que permita a
visualização da lesão, flexível, composta de
camada externa semipermeável de poliuretano,
camada interna adesiva contendo apenas
carboximetilcelulose, que interage com o
exsudato e transforma-se em gel, atóxica,
hipoalergênica, que promova fácil remoção da
película protetora e adequada colocação do
curativo, estéril - embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica - medindo 20 cm x 20 cm.
Curativo hidrogel com alginato - curativo estéril,
transparente, amorfo, composto óleos de
origem vegetal, umectante, espessante,
emulsificante, neutralizante e água deionizada
que promova o desbridamento autolítico e
estimula a cicatrização em feridas secas;
superficiais ou profundas; com ou sem
infecção, necrose ou esfacelo - bisnaga com 85
grs.
Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.

CASEX
10222320
014

UNID

250

14,15

3.537,50

CASEX
10222320
008

BISN

250

18,14

4.535,00

LABORIM
PORT
10369460

CX

300

6,64

1.992,00
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18

33126

19

33127

20

33128

Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 20 x 5,5. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.
Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 25 x 6. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.
Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 25 x 7. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de

LABORIM
PORT
10369460

CX

300

6,17

1.851,00

LABORIM
PORT
10369460

CX

300

5,93

1.779,00

LABORIM
PORT
10369460

CX

360

7,00

2.520,00
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esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.
21
33129 Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 25 x 8. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.
22
33130 Agulha hipodérmica estéril, descartável,
siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com
fixação perfeita ao canhão, que deve ser
confeccionado em plástico rígido, transparente
e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número
de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com 100 unidades.
TOTAL DO FORNECEDOR

LABORIM
PORT
10369460

CX

360

7,30

2.628,00

LABORIM
PORT
10369460

CX

360

5,93

2.134,80

40.279,80

Cláusula Segunda - Da validade da Ata
2.1 - A validade da Ata de Registro de Preços terá vigência durante o período compreendido
entre 21/11/2017 a 20/11/2018, não podendo ser prorrogada.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Itaú
de Minas não estará obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3 - Para os valores ofertados no registro, não haverá reajuste de preços.
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Cláusula Terceira - Da entrega
3.1 - A Contratada obriga-se a entregar parceladamente o objeto desta Ata por sua ordem e
risco, sem qualquer acréscimo no preço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena do não recebimento dos produtos fora
do prazo e aplicação das demais penalidades legais.
3.2 - A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com o
estipulado na presente Ata.
3.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da
Contratada pela qualidade do objeto deste contrato.
Cláusula Quarta - Do pagamento
4.1 - Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante
apresentação da Nota Fiscal com aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto,
devendo os documentos fiscais ser apresentados no ato da entrega.
4.2 - Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação pela contratada dos
documentos abaixo relacionados:
 C.N.D. - Certidão Negativa de Débito para com o INSS;
 C.R.F. - Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTS;
4.3 - A fatura não aprovada pela Contratante será devolvida à Contratada para as necessárias
correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação
para efeito de pagamento.
4.4 - A devolução de fatura não aprovada pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a Contratada suspenda o fornecimento do produto.
Cláusula Quinta - Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes deste contratação correrão a conta das dotações orçamentárias:
02.10.10.122.1001.2103-3.3.90.30.00 – Manutenção da Área Administrativa da Saúde
Clausula Sexta - Da fiscalização
6.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços ficará a
cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que verificará a sua perfeita execução até o integral
recebimento do objeto.
6.2 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução desta Ata de Registro de
Preços, estoque dos produtos em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, no ato
da assinatura desta Ata.
Claúsula Sétima - Das responsbilidades
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7.1 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
contratuais, bem como pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato.
7.2 - A inadimplência da Contratada com referência aos encargos referidos nesta cláusula, não
transfere à contratante a responsabilidade por seu pagamento.
7.3 - A Contratante poderá, em qualquer tempo, durante a vigência do presente contrato, exigir
a comprovação de quitação dos encargos descrito no "caput" desta cláusula como condição
para pagamento dos créditos da Contratada.
Cláusula Oitava - Das penalidades
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa
aceita pela Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:













multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o
valor total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
estimado da Ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando
a inexecução parcial do mesmo.
advertência.
A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Contratada por
eventuais perdas e danos causados à Administração.
A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Itaú de Minas, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Itaú de Minas.
O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura
Municipal de Itaú de Minas, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Administração,
devidamente justificado.
À Contratada que, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Itaú de Minas e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 5 anos se
credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais
cominações legais.
As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à Contratada o
contraditório e a ampla defesa.
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Cláusula Nona – Da revisão e cancelamento da Ata de Registro de Preços
9.1 - 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
Adminsitração, promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
9.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Adminsitração convocará o(s) fornecedore(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados no mercado.
9.3 - O forncedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
9.4 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
9.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, a Administração poderá 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 convocar
os demais forncedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
9.5.1 - Não havendo êxito nas negociações, será revogado a Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
9.5.2 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, quando:
9.5.2.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
9.5.2.2 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tronar superior áqueles
praticados no mercado.
9.5.2.3 - Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.
9.5.2.4 - Por razão de interesse público.
9.5.2.5 - A pedido do fornecedor.
Clásula Decima - Das disposições finais e do foro
Por força da Lei, o foro competente para conhecer deste contrato e das questões dele
decorrentes é o da Comarca de Pratápolis, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de mesmo teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, para
que produza os efeitos legais e de direito.

Itaú de Minas, 21 de novembro de 2017
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_______________________________
RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL

______________________________
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR
CPF: 219.763.728-28
RG: 32.435.094-6 SSP/SP
BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, SÓCIO-GERENTE

TESTEMUNHAS:____________________________

___________________________
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