PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 026/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019
Aos 27 dias de novembro de 2019, 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 026/2019 para Registro de
Preços nº 017/2019, por deliberação da Pregoeira Daniela Aparecida Queiroz 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 de materiais para curativos,
insumos para diabéticos, equipamentos odontológicos, utensílios, equipamentos, instrumentos,
peças, acessórios, materiais cirúrgicos e material de consumo médico hospitalar, a serem
utilizados na manutenção das atividades de todos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em
regime de fornecimento parcelado, durante o período de 12 (doze) meses, conforme descrição
abaixo:
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 130 A – CENTRO
PASSOS – MG – 37.900-085
CNPJ: 09.012.033/0001-26
I.E.: 001040987.00-99

Item

14

26

Marca

Unid.

Qnt.

Valor
Unitário

Valor Total

065.001.006

Aspirador cirúrgico portátil, leve, silencioso e de fácil manuseio,
utilizado para aspiração de líquidos, secreções (endotraqueal,
orogástrica e nasal) e outros.Sistema de aspiração
regulável,bomba a vácuo aspiradora com sucção por diafragma
e/ou pistão.Frasco coletor com capacidade de 1,3 litros.Válvula
de segurança contra transbordamento do frasco. Acionamento
por pedal aspirador .Baixo consumo de energia. Alimentação 127
/ 220 Volts (bivolt).Acompanha: 01 bomba à vácuo; 01 frasco
coletor;01 tampa de borracha com válvula de segurança
acoplada;01 mangueira de silicone com dois metros de
comprimento;01 pedal de acionamento; Garantia mínima de 12
meses. Manual de instruções.

NEVONI
5005

UND

10

310,00

3.100,00

065.010.002

Biombo triplo em lona - Estrutura de quatro pés em tubos de aço
esmaltado com 19,05 mm de diâmetro na cor branco gelo.
Painéis em lona plástica. Pés com rodízios de 42 mm.Medindo
aproximadamente: Comprimento total aberto: 175 cm - Altura:

SALUTEM

UND

10

410,00

4.100,00

Código

Descrição do Produto/Serviço
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185 cm.

50

065.003.256

110

065.003.216

115

065.003.219

Carrinho para limpeza hospitalar.Kit composto pelos seguintes
itens:Carro Funcional América Balde Doblô 30 litros – 2 águas;
NOVO Cabo Telescópico 1,40 m; Haste Americana Refil Loop
com cinta 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop e;
Conjunto Mop Pó 60 cm.
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos:Com
haste superior flexível e cromada.Pedestal com haste inferior
pintada.Altura variável entre 100 a 150 cm.Pintura em epóxi a
250° C de alta resistência.Base do pedestal com 04 rodízios
proporcionando maior sustentação e segurança ao
equipamento.Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v.
50/60 Hz.Lâmpada de Led (luz fria e branca).Intensidade
luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado.Com
espelho móvel.Produto projetado em conformidade
aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC
60.601-1-2.Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 01
ano contra defeitos de fabricação. Assistência técnica
permanente.
Gelo artificial reutilizável rígido com embalagem de polietileno
rígido - tamanho G (1000 ml)

116

065.003.218

117

065.003.217

JSN W3

UND

7

980,00

6.860,00

MEDPEJ FL
4000H

UND

5

495,00

2.475,00

CLIO GEL

UND

100

6,60

660,00

Gelo artificial reutilizável rígido com embalagem de polietileno
rígido - tamanho M (750 ml).

CLIO GEL

UND

400

6,80

2.720,00

Gelo artificial reutilizável rígido com embalagem de polietileno
rígido - tamanho P (400 ml).

CLIO GEL

UND

200

3,55

710,00
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Kit Academico para Odontologia 4 peças: Composto por: Alta
Rotação:Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden, dois
furos de acordo com a Norma ISO 9168; corpo em alumínio
anodizado natural com canais arredondados de pega.Turbina
balanceada com uma rotação de 400.000 rpm ± 15% com alto
torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca;
montada sobre anéis de borracha sintética; torna-se silenciosa
pela ausência de vibração da turbina com o corpo; controle de
rotação através do pedal de comando.Rolamentos com esfera de
cerâmica, a mais nova tecnologia em rolamentos de alta
performance, com alta durabilidade e maior eficiência nas
lubrificações. Cabeça menor que os sistemas convencionais
facilita acesso às faces mais difíceis dos dentes.Peso de 38g,
reduz o esforço do operador; spray triplo facilita o direcionamento
do líquido para refrigeração da broca.Sistema push-button (PB)
com simples pressão da ponta do polegar na tampa da cabeça,
abre-se a pinça que é atuada por mola para a operação de
retirada ou colocação de brocas, com pressão mecânica sobre o
conjunto interno da cabeça, o que elimina as inconveniências do
saca-brocas e a possibilidade de contaminação cruzada.Ajuste
do comprimento da broca definido pelo CD; ao encaixá-la com os
dedos na pinça, evita a quebra e a danificação das pontas,
principalmente as diamantadas, longas e finas.A não-utilização
de saca-brocas, que é de difícil desinfecção, proporciona maior
vida útil ao conjunto turbina/rolamento, em função do menor
esforço aplicado.Consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de
trabalho de 30 psi ± 2.Acompanha borracha de vedação da
conexão, agulha para desobstrução do spray, óleo lubrificante.
Esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar não
danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação; Micromotor:Micromotor com conexão
através de terminal tipo Borden dois furos de acordo com a
Norma ISO 9168.Sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO
3964 com pino trava simples e prática, tipo engate rápido, para
conectar e desconectar a peça reta e o contra-ângulo.Adaptador
de pontas permite que os acessórios acoplados se tornem livres
nos movimentos na mão do CD, facilita o acesso a qualquer
quadrante da boca e evita a tensão da mangueira, que pode
causar possíveis tendinites ao profissional.Corpo em alumínio
anodizado e desenho anatômico construído a partir de peças
miniaturizadas que permitem a compactação do aparelho,
proporcionando maior leveza.Anel regulador da rotação do
micromotor através de sistema giratório possibilita a seleção de
velocidade em ambos os sentidos entre 3.000 e 18.000 rpm.
Inversão de rotação para a esquerda no anel permite o uso de
rebolos.Baixo ruído reduz a fadiga do CD e o stress do
paciente.Consumo de ar de 65,0 l/min e pressão de trabalho de
60 a 80 psi.Acompanha borracha de vedação da conexão e óleo
lubrificante. Esterilização através de autoclave até 135 ºC e 2,2
bar não danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação, corpo em alumínio anodizado, camisa
e rotor em aço inox, disco dianteiro e tampa traseira em bronze
ou latão; Conta-Ângulo: Contra-ângulo de formato anatômico com
sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964; acoplável ao
micromotor; torque e rotação transmitidos à broca através de um
conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão
1:1, desenvolvido para trabalho em baixa rotação, especialmente
para polimentos, profilaxia, preparação de condutos, pinos e
coroas. Ângulo de 20° entre o eixo e o pescoço da cabeça; os
dois eixos do ângulo são apoiados sobre mancais de
deslizamento em bronze, e o acoplamento destes eixos é feito
por um par de engrenagens. Eixo principal de suporte de brocas
apoiado sobre rolamentos de esferas com separadores de aço,
que suportam melhor os materiais corrosivos que penetram no
interior da cabeça e recebem movimento dos eixos do ângulo por
um par de engrenagens a 90º.Pinça mecânica Latch Type (LT);
trava da broca por lâmina de aço temperada deslocável
lateralmente em ângulo, com encaixe para se adaptar ao canal

DABI D700

UND

6

1.890,00

CNPJ: 23.767.031/0001-78 - Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiolli, 340 – CEP: 37975-000
Fone:35-3536-4995 - E-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br - site: www.itaudeminas.mg.gov.br

11.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais
de brocas normais de contra-ângulo com encaixe superior e
canal para trava.Pinça adaptadora de brocas tipo FG (FRICTION
GRIP) permite a utilização de brocas de alta rotação.Dimensões
reduzidas com fácil acesso a todos os quadrantes da cavidade
oral, mesmo em odontopediatria.Corpo em alumínio e latão, giro
livre de 360º sobre o micromotor.Esterilização através de
autoclave até 135º C e 2,2 bar não danifica a peça em função da
qualidade dos materiaisempregados na fabricação, como aço
inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo principal e
engrenagens com banho superficial de níquel químico; Peça
Reta: Peça Reta de formato anatômico com sistema tipo intra de
acordo com a Norma ISO 3964; acoplável ao micromotor, torque
e rotação transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens com relação de transmissão 1:1, desenvolvida para
trabalho em baixa rotação, especialmente para o ajuste de
prótese total, desgaste de moldeira individual, polimento de
moldeiras de prótese total, removível ou fixa. Pinça acionada por
mola para prender e liberar a broca através do anel recartilhado
central do corpo; conjunto de mancais com
rolamento blindado, aumentando a vida útil da peça.Corpo em
alumínio e latão, giro livre de 360º C sobre o micromotor.
Esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar não
danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação, como aço inox e alumínio nodizado.
Compatível com a marca Dabi Atlante. Composto por: Alta
Rotação: Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden, dois
furos de acordo com a Norma ISO 9168; corpo em alumínio
anodizado natural com canais arredondados de pega. Turbina
balanceada com uma rotação de 400.000 rpm ± 15% com alto
torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca;
montada sobre anéis de borracha sintética; torna-se silenciosa
pela ausência de vibração da turbina com o corpo; controle de
rotação através do pedal de comando.Rolamentos com esfera de
cerâmica, a mais nova tecnologia em rolamentos de alta
performance, com alta durabilidade e maior eficiência nas
lubrificações. Cabeça menor que os sistemas convencionais
facilita acesso às faces mais difíceis dos dentes. Peso de 38g,
reduz o esforço do operador; spray triplo facilita o direcionamento
do líquido para refrigeração da broca. Sistema push-button (PB)
com simples pressão da ponta do polegar na tampa da cabeça,
abre-se a pinça que é atuada por mola para a operação de
retirada ou colocação de brocas, com pressão
mecânica sobre o conjunto interno da cabeça, o que elimina as
inconveniências do saca-brocas e a possibilidade de
contaminação cruzada. Ajuste do comprimento da broca definido
pelo CD; ao encaixá-la com os dedos na pinça, evita a quebra e a
danificação das pontas, principalmente as diamantadas, longas e
finas.A não-utilização de saca-brocas, que é de difícil
desinfecção, proporciona maior vida útil ao conjunto
turbina/rolamento, em função do menor esforço
aplicado.Consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho
de 30 psi ± 2. Acompanha borracha de vedação da
conexão, agulha para desobstrução do spray, óleo
lubrificante. Esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2
bar não danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação.Micromotor: Micromotor com conexão
através de terminal tipo Borden dois furos de acordo com a
Norma ISO 9168.Sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO
3964 com pino trava simples e prática, tipo engate rápido, para
conectar e desconectar a peça reta e o contra-ângulo.Adaptador
de pontas permite que os acessórios
acoplados se tornem livres nos movimentos na mão do CD,
facilita o acesso a qualquer quadrante da boca e evita a tensão
da mangueira, que pode causar possíveis tendinites ao
profissional.Corpo em alumínio anodizado e desenho anatômico
construído a partir de peças miniaturizadas que permitem a
compactação do aparelho, proporcionando maior leveza.Anel
regulador da rotação do micromotor através de sistema giratório
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065.003.204

possibilita a seleção de velocidade em ambos os sentidos entre
3.000 e 18.000 rpm. Inversão de rotação para a esquerda no anel
permite o uso de rebolos.Baixo ruído reduz a fadiga do CD e o
stress do paciente.Consumo de ar de 65,0 l/min e pressão de
trabalho de 60 a 80 psi.Acompanha borracha de vedação da
conexão e óleo lubrificante. Esterilização através de autoclave
até 135 ºC e 2,2 bar não
danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação, corpo em alumínio anodizado, camisa
e rotor em aço inox, disco dianteiro e tampa traseira em bronze
ou latão.Conta-Ângulo: Contra-ângulo de formato anatômico com
sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964; acoplável ao
micromotor; torque e rotação transmitidos à broca através de um
conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão
1:1, desenvolvido para trabalho em baixa rotação, especialmente
para polimentos, profilaxia, preparação de condutos, pinos e
coroas. Ângulo de 20° entre o eixo e o pescoço da cabeça; os
dois eixos do ângulo são apoiados sobre mancais de
deslizamento em bronze, e o
acoplamento destes eixos é feito por um par de engrenagens.
Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de
esferas com separadores de aço, que suportam melhor os
materiais corrosivos que penetram no interior da cabeça e
recebem movimento dos eixos do ângulo por um par de
engrenagens a 90º. Pinça mecânica Latch Type (LT); trava da
broca por lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em
ângulo, com encaixe para se adaptar ao canal de brocas normais
de contra-ângulo com encaixe superior e canal para trava. Pinça
adaptadora de brocas tipo FG (FRICTION GRIP) permite a
utilização de brocas de alta rotação.Dimensões reduzidas com
fácil acesso a todos os quadrantes da cavidade oral, mesmo em
odontopediatria.Corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º
sobre o micromotor.Esterilização através de autoclave até 135º C
e 2,2 bar não danifica a peça em função da qualidade dos
materiais empregados na fabricação, como aço inox, alumínio
anodizado, mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com
banho superficial de níquel químico.Peça Reta: Peça Reta de
formato anatômico com sistema tipo intra de acordo com a
Norma ISO 3964; acoplável ao micromotor, torque e rotação
transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens com relação de transmissão 1:1, desenvolvida para
trabalho em baixa rotação, especialmente para o ajuste de
prótese total, desgaste de moldeira individual, polimento de
moldeiras de prótese total, removível ou fixa.Pinça acionada por
mola para prender e liberar a broca através do anel recartilhado
central do corpo; conjunto de mancais com rolamento blindado,
aumentando a vida útil da peça.Corpo em alumínio e latão, giro
livre de 360º C sobre o micromotor. Esterilização através de
autoclave até 135º C e 2,2 bar não danifica a peça em função da
qualidade dos materiais empregados na fabricação, como aço
inox e alumínio anodizado. Compatível com a marca Dabi
Atlante.
Otoscópio (fibra óptica) para diagnósticos médicos, indicado para
avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido.
Características mínimas: Cabeça em ABS e aço inox, altamente
resistente à impactos e corrosões; Conexão para pera de
insuflação, permitindo otoscopia pneumática. Lente giratória que
permite instrumentação com ampliação da imagem com aumento
de no mínimo 3x e sem distorção. Cabo em metal com
revestimento termoplástico reforçado com cabo de metal tipo AA,
com revestimento em PVC e clipe de bolso. Transmissão de luz
por fibra ótica. Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v, de longa
duração. Acionamento através de botão liga/desliga integrado.
Alimentação através de 2 pilhas alcalinas AA. Kit que acompanha
o produto: 07 Espéculos auriculares 2.5mm; 07 Espéculos
auriculares 4.0mm; 01 Estojo macio acolchoado para otoscópio e
seus acessórios. Pelo menos 01 lâmpada reserva.

MD OMNI
3000

UND

20

467,00
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065.001.016

Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais, modelo
de mesa com display numérico digital, onde mostra os
batimentos cardíacos fetal, alta sensibilidade para ausculta
coletiva, Frequência de 2,0 e 2,25 MHz, ciclagem de 6.000 a
60.000, Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto brilho
e alto impacto, moderno, desenvolvido com a mais alta
tecnologia, alojamento lateral para fixar o transdutor, Saída para
fone de ouvido ou gravador de som, Dimensão aproximada de 95
x 200 x 210 mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

MEDPEJ
DF7000

UND

5

690,00

Total Proponente:

3.450,00

44.755,00

Cláusula Segunda - Da validade da Ata
2.1 - A validade da Ata de Registro de Preços terá vigência durante o período compreendido
entre 27/11/2019 a 27/11/2020, 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.
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 do mesmo, sem limite mínimo para faturamento, no horário de 08h00min as
11h00min e de 12h30min às 15h30min, de segunda a sexta-feira, no setor requisitante, 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:
4.2.1 - Certidão de regularidade fiscal junto à fazenda federal (certidão de tributos e
contribuições federais e certidão de quanto à dívida ativa da união); e que inclui contribuições
sociais previstas nas alíneas “a” até “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Nº 8.212, de 24 de
Julho de 1991;
4.2.2 - 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.
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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:
02.10.10.122.1005.1047-4.4.90.52.00 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente para Saúde
02.10.10.301.1005.1048-4.4.90.52.00 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente ESF
02.10.10.301.1005.2108-3.3.90.30.00 - Manutenção Estratégia Saúde da Família
02.10.10.302.1008.1052-4.4.90.52.00 – Aquis.Equip.e Mat.Permanente para Saúde
02.10.10.302.1008.2118-3.3.90.30.00 – Manutenção das atividades da saúde
02.10.10.305.1006.1053-4.4.90.52.00 – Aquis.Equip.Mat.Permanente Epidemiologia
02.10.10.305.1006.2128-3.3.90.30.00 – Manut.Vig.Epidemiologia Controle Doenças
02.10.10.301.1005.2110-3.3.90.30.00 – Manutenção da Saúde Bucal
02.10.10.301.1005.2110-4.4.90.55.00 – Manutenção da Saúde Bucal
02.10.10.301.1005.2182-3.3.90.30.00 – Manutenção Programa Brasil Sorridente
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
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:
8.1
– 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;
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8.2
- 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.
8.3
- advertência.
8.4
- 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.
8.5
- 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.
8.6
- 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.
8.7
- As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Administração,
devidamente justificado.
8.8
- 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.
8.9
- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.10 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à Contratada o
contraditório e a ampla defesa.
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 aos fornecedores.
9.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Adminsitração convocará o fornecedor para negociarem 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.
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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, 27 de novembro de 2019.

_______________________________
RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL

___________________________________________________________________________
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CLÁUDIO PIASSI FREIRE
RUA OTÁVIO RODRIGUES DE VASCONCELOS 108
PASSOS – MG – 37.902-380
CPF: 049.661.056-25
RG: MG 8.539.237
BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS:____________________________

___________________________

CNPJ: 23.767.031/0001-78 - Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiolli, 340 – CEP: 37975-000
Fone:35-3536-4995 - E-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br - site: www.itaudeminas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais

CNPJ: 23.767.031/0001-78 - Praça Monsenhor Ernesto Cavicchiolli, 340 – CEP: 37975-000
Fone:35-3536-4995 - E-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br - site: www.itaudeminas.mg.gov.br

