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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°J3(hoi7
PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017

PROCESSO N° 0021/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL
Aos K/YUy. dias do mês de

de"São Paulo, sito

AMÉRICO BRASILIENSE-43.976.166.0001/50
do ano de 2017, na cidade de Américo Brasiliense,

istado de Sào Paulo, sito na Av. Eugênio voltarei, n" 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense,
representado pelo Prefeito Dirccu Brás Pano, e a empresa ALFALAGOS LIDA, CNPJ:
05.194.502/0001-14 por seu representante legal, Naianael Pereira, portador do KG: M-4. l l 2.771 SSP/MG
c CPI ;: 502.690.546/34 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n" 016/2009 c 001/201 l e
do edital de Pregão presencial n° 0011/2017, bem como das Leis n" 8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de
Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários, observadas tis
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA P R I M E I R A - DO OBJETO

Constitui objcto da presente Ata de Registro de Preços:

ITEM

i

3

51

103

" • ' •

133

149

UN.

AMP

LT

UN

CX

UN

UN

QUANT.

72.000,00

300,00

60,00

100.00

4,00

480,00

1.000,00

Descrição das Mercadorias ou Serviços

0310891 -AGUABIDESTILADA 10ML INJETAVEL

0310011 -AGUA OXIGENADA 1000ML

0310111 - CATETER NASAL N.06

0310200 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE
ALGODÃO 75 UNIDADES

0310613 - INDICADOR BIOLÓGICO 48 HORAS - VAPOR
-100 UNIDADES

0310254 - MONONYLON 2.0 COM AGULHA DE 2 CM

0310325-SCALPN 19

VI. Unitário

RS 0,1 2

RS 2, 85

RS 0,41

R$ 0,82

RS 410,00

RS 1,02

RS 0,1835

Preço Total

RS 8.640,00

RS 855,00

RS 24,60

RS 82,00

RS 1.640,00

RS 489, 60

R$ 183,50

Marca

FARMACE

FBM

BIOSANI

POLAR FIX

CLEAN U P

PROCARE

SOLIDOR

Valor total da ata: R$ 11.914,70 (On/c mil, novecentos c (jiiator/e reais e setenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇA M EM ÁRIOS

1 - O praxo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos próprios, constanu-s do Orçamento
vigente, conforme a seguinte classificação: Ficha(s): 193, Nature/.a:3.3.90.30.00 - Mate r i a l de Consumo,
Unidade: 02.07.03 - ASSISTÊNCIA DE MEDIA, ALTA E HOSPITALAR, Funcional : 0023 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTRKCA
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

1. O objcto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 05 (cineo) dias úleis, contados a part i r do
primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que será encaminhada pelo
Município por meio do e-mail cadastrado.

2. A entrega do objcto desta licitação deverá ser feita no horário das 7h às 16h, na Unidade Hospitalar
"Or. José Migro Neto", situado na Av. Tereza Marsil l i , n° 3 l l - Centro, nesla cidade de Américo
Brasiliense, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tr ibutos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJKTO

1 - O objcto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edi ta l .

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou cm parte, determinando sua subst i tuição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a . l ) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complcmcntaçào ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b . l ) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fa/ê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito.
mantido o preço inicialmente contratado.

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da
quantidade c das especificações contratadas.

CLÁUSULA QUINTA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efeluado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efciiva de todos os
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central , por meio de
depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Dircior
do departamento competente.

2 - As notas fiscais/tatu rãs que apresentarem incorreçòes serão devolvidas à Cuni ra tuda c seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7" da lei Federal n" 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n"
8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

l - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).
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2 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

2.1 Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

2.2 A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento;

4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após
a sua imposição;

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conscqúcntementc o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
tilo punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única c exclusiva responsável pela execução do
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla c completa fiscalização do ajuste.

2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá ut i l izar controle tecnológico
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco.

3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato,
correrão por conta da CONTRATADA.

4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no pra/o estipulado pelo
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição.

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada
c/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO M U N I C I P A L e posterior
comunicação à CONTRATADA.

6. Fica designado pela Prefeitura à servidora Bruna Cristina Rando da Silva, RG n° 41.531.118-4,
CPF n" 362.514.468-97, Farmacêutica, Matrícula n" 3658, para fiscalização do contrato, bem como,
prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.
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7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, cm observância ao disposto no
inc. [H, art. 58 c art. 67 da Lei n.° 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos,
quant i ta t ivos , prazo, local de entrega e preços unitário e total.

2 - Durante o pra/o de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de
Fornecimento".

3 • O Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir urna quantidade mínima do
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade c do momento da aquisição.

3.1 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I são cstimativos e representam as previsões do
Departamento Municipal de Saúde para as compras durante o período de 12 (doze) meses.

4 A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de
condições.

5 O produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da Ata de
Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.

6 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos X I V e XV do Decreto
Municipal n.° O í 6/2009 de 28 de maio de 2009.

Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justifícadamente, sei' objcto de reequil íbriu
económico financeiro, para menos ou para mais.

7.1 - O preço a ser pago a detentora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento,
independente da data da entrega do material.

8 --•• independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, cm v inude da
redução dos preços de mercado.

9- O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio económico -
financeiro.

9.1 A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, de transporte/^
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mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do
compromisso;

9.2 Reconhecendo o desequilíbrio económico financeiro, a Administração poderá cancelai
formalmente o registro em relação ao item;

9.3 A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os
praticados no mercado.

IO - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como
a Ata da Sessão do Pregão.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que. após l ida e aprovada, será assinada
pelas paites.

Município

Direeu Brás Pano

Prefeito Municipal

Adjud ica tá r ia

Natanael Pereira

ALFALAGOS l.TIM

'estemunhas

RayleneeAp. C. Miranda
CONTRATOS t LICITAÇÕES

CPF 091.312.146-06

CARTÓRIO DO l" OFÍCIO DE ALFEISJAS - MG
Rua Presidente Artur Ri-f nardos, 862 - fenlro Tabeliã
^L:1'5H2<)1 172S/Í2'>h3775/12')7 :ni7 Maria Helena Munhoz Fernandes

Keconneco rf iriitaisi por sMeman
-'LENEE tf'HR£íJli* flft COSTA DE

ROSELAINE «ORAIS FERREIRA
E»1.:R*4.53 Rec.:R$0,27 T.F.Jlkíl,
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0011/2017

PROCESSO N° 0021/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRAS1LIENSL
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA.
ATAN°: J?>020I7.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,

ADVOGADO (S): (*).

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso c de nosso interesse, para, nos prazos c
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parle do Tribunal de Contas do Estado de Silo Paulo, de conformidade com o a ri. 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrôníca aos interessados.

Américo Brasiliense, M de (XCHPUP de 2017.
l

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO B R A S I L I E N S E
Nome e cargo: Dirceu Brás Pano - Prefeito Municipal
Ii-mail inst i tucional: uab.préfeito(tf),americpbrusÍliense.sp.gov.br
E-niail pessoal: dirceupano@hotmail.com

Assinatura

CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA.
Nome e cargo: Natanael Pereira - Proprietário

-mail insti tucional: allalauoslicitacoesfealfalagos.com.br
-mail pessoal:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
Raylenee Ap. C. Miranda
CONTRATOS/LICITAÇÕES

CPF 091.312.146-06
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* LIMB
ALFALAGOS LTDA

CNPJ 05 194 502/0001-N - l N.SC LST Olo l y)2-U .[lO.iO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: A Empresa ALFALAGOS LTDA., inscr i ta no CNPJ sob o n° 05.194.502/0001-14,
Inscrição Estadual n° 016.189241.0050. situada à Av. Alber to Vieira Romfio,1700 Distrito Industrial-
Alfenas - Minas Gerais, neste ato, representada por seu sócio proprietário Sr. N a t a n a c l Pereira,
brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Amélio da Silva (.iomes, n'1 48, Ap. 106, l:dif. He l a - V i s l a
Centro, AIíenas/MG, CPF 502.690.546/34, HG M - 4 . l i 2 . 7 7 I SSP/MG, pelo presente mandato ,
credencia.

OUTORGADO: Raylcncc Aparecida da Costa de Miranda, k.C MG-I5.579.208, CPF 091.312.146-
06, brasileira, casada, representante comercial, residente e domic i l i ado na cidade de Al ienas
- Minas (ierais.

PODERES: Para representar a outorgante junto a Órgãos Municipais. Estaduais e Federais, p r a t i c a r aios
necessários com relação a LICITAÇÕES, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhe, ainda especiais poderes para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, m.nsigir, firmar compromissos ou acordos, assinar declarações, contratos,
propostas, e praticar Iodos os atos de bom e completo desempenho do presente mandato.

A presente procuração tem validade até 31/12/2017.

lienas, 19 de Junho de 2017
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