ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2014 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIL MEDICO
HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO
SAO JOAQUIM.
Processo Nº 67/2014 - Pregão Presencial nº 53/2014
Validade: 12(doze) meses
Às 14:00 horas do dia 29 de Outubro de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM,
reuniram-se na sala SETOR DE LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO
JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78.625-000, Fone: (66) 34479-1158, Fax:
(66) 34479-1158, inscrito no CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92 , representado pelo Pregoeiro, Sr.
VALBER KENEDY BARBOZA SANDES, brasileiro, casado, portador da CI nº 312.011/SSP-TO, e do
CPF/MF nº 428.0736.01-49, e os membros da Equipe de Apoio LEANDRO DE SOUZA SIVA,
CLAUDENIR BENTO DE OLIVEIRA E ELDIMIRA OLIVEIRA RODRIGUES, designados pela Portaria nº
03/2014 e 006/2014, de 02/01/2.014, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na
regulamentação feita pela Portaria n.º 16/2009 , que conduziram o Pregão nº 53/2014, e a empresa
DENTAL CENTRO OESTE LTDA, situada na Rua Professor João Félix nº 143, Bairro Bau, CNPJ nº
36.900.926/0001-80 e Inscrição estadual nº 13.182.033-8 – neste ato representada por seu representante
legal o Sr. FABIO SPADA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 1.048.611-9/SSP-MT e inscrito no
CPF sob nº 694.859.251-15, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº
10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes
deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme
decisão alcançada às fls. 470 e HOMOLOGADA às fls. 479, ambas referente ao Pregão Presencial nº
53/2014, nas condições em que segue:

01. DO OBJETO E PREÇOS
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços os itens dela constantes, nos termos do artigo
15 da Lei Federal 8.666/93.
1.2. Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens:
NOME: DENTAL CENTRO OESTE LTDA
CNPJ: 36.900.926/0001-80
CNPJ: 36.900.926/0001-80
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX Nº 143 – BAIRRO BAÚ
CEP: 78008-435
CEP: 78008-435
TELEFONES: (65) 3611-7200
TELEFONES: (65) 3611-7200
REPRESENTANTE LEGAL: FABIO SPADA
RG: 1.048.611-9/SSP-MT
RG: 1.048.611-9/SSP-MT
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS
Item Quan Unid.
Descrição dos Produtos
Marca
Pr. Unit. Pr. Total
03
11

03
30

CX
CX

12

50

CX

15
23

02
04

UND
UND

26

100

CX

29

100

CX

31
32
34
39

20
30
30
04

CX
CX
CX
CX

ALFABETO DE CHUMBO CX C/320 LETRAS
BLOSFOENEMA 130ML CX. C/ 12
BOLSA
DE
COLOSTOMIA/ILESTOMIA
DRENÁVEL, OPACA RECORTÁVEL 19-64 MM CX
C/ 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE
PELE DE DIÂMETRO DA ABERTURA PARA
ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM.
CABO DE BISTURI N° 4 COMP. N° 16
CRONOMETRO DIGITAL
ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 140 X 290MM CX
100 UNID
ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 90 X 230 MM CX
C/ 100 UNID
FILME PARA RAIO X KODAK 18X 24 C/100 UND
FILME PARA RAIO X KODAK 24X30 C/ 100UND
FILME PARA RAIO X KODAK 35X35 C/100 UND
FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO C/

KONEX
CRISTALIA

210,00
84,24

630,00
2.527,20

COVATEC

174,90

8.745,00

ABC
LABOR

7,00
39,90

14,00
159,60

VEDAMAX

40,00

4.000,00

VEDAMAX

25,00

2.500,00

FUJI
FUJI
FUJI
TECHNOFIO

90,00
150,00
270,00
85,00

1.800,00
4.500,00
8.100,00
340,00
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40

05

CX

43

05

CX

44

05

CX

45

05

CX

46

05

CX

47

05

CX

50

100

UND

51

10

CX

61

08

KIT

62

08

KIT

63

08

KIT

64

08

KIT

65

05

KIT

66

05

KIT

67

05

KIT

71

50

UN

77

100

PAR

78

100

PAR

79

1000

PAR

85

10

CX

88

20

UND

90

50

CX

AGULHA 3 CM N° 3-0 (75 CM) CX C/ 24UNID
FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO C/
AGULHA 4 CM AGULHADO N° 0 (75 CM) CX C/ 24
UNID
FIO DE SUTURA - NYLON C/ AGULHA 2 CM 4/0 CX C/ 24
FIO DE SUTURA - NYLON C/ AGULHA 2 CM 5/0 CX C/ 24 (45 CM)
FIO DE SUTURA - NYLON C/ AGULHA 3 CM 1/0 CX C/ 24
FIO DE SUTURA - NYLON C/ AGULHA 3 CM 2/0 CX C/ 24
FIO DE SUTURA - NYLON C/ AGULHA 3 CM 3/0 CX C/ 24
FITA CREPE ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 50
MT
FITA DE GLICOSE ACCU CHECH ACTIVE
05144418 C/ 50 TIRA
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº14 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº16 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº18 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº20 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº22 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº24 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
KIT SISTEMA DE DENAGEU MEDIASTIAL COM
DRENO -40CM Nº26 COM TUBO EXTENSOR +
FRASCO EM PVC CAPACIDADE 500ML
LAMINA P/ MICROSCÓPIO FOLHA C/ PONTA
FOSCA CX C/50
LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA
EM
LATEX
NATURAL,
FORRADA, FORMATO ANATÔMICO, AMARELA,
LUBRIFICADA COM TALCO,TAMANHO GRANDE.
LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA
EM
LATEX
NATURAL,
FORRADA, FORMATO ANATÔMICO, AMARELA,
LUBRIFICADA COM TALCO,TAMANHO MÉDIO.
LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
CONFECCIONADA
EM
LATEX
NATURAL,
FORRADA, FORMATO ANATÔMICO, AMARELA,
LUBRIFICADA
COM
TALCO,TAMANHO
PEQUENO.
NUMEROS DE CHUMBO DE 06 À 10MM CX C/
196 NUMEROS
PAPEL PARA ECG 06 CM
PHOSFOENEMA 130ML CX C/ 12 UNID:FOSFATO
DE SÓDIO MONOBÁSICO 160MG/ML + FOSFATO

TECHNOFIO

85,00

425,00

TECHNOFIO

35,00

175,00

TECHNOFIO

35,00

175,00

TECHNOFIO

35,00

175,00

TECHNOFIO

35,00

175,00

TECHNOFIO

35,00

175,00

EUROCEL

2,80

280,00

ROCHE

46,00

460,00

BIOSERVICE

50,00

400,00

BIOSERVICE

50,00

400,00

BIOSERVICE

50,00

400,00

BIOSERVICE

50,00

400,00

BIOSERVICE

50,00

250,00

BIOSERVICE

50,00

250,00

BIOSERVICE

50,00

250,00

PERFECTA

3,70

185,00

VOLK

6,00

600,00

VOLK

6,00

600,00

VOLK

6,00

6.000,00

KONEX

120,00

1.200,00

MEDIX

6,00

120,00

CRISTALIA

89,00

4.450,00
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91

05

UND

92

05

UND

93

05

UND

98
100
102
103
104

05
10
03
50
03

UND
UND
UND
PCT
UND

107

20

UND

111

10

UND

114

20

PCT

DE SÓDIO DIBASICO 60MG/ML
PINÇA - ALIS N° 17 CM
PROFESSIO
PINÇA - HALSTEAD MOSQUITO 12,5 CM
PROFESSIO
CURVA/SERRILHA
PINÇA - HALSTEAD MOSQUITO 12,5 CM
PROFESSIO
RETA/SERRILHADA
PINÇA PEAN 14 CM
PROFESSIO
PORTA AGULHA - MAYO HEGAR 15 CM
PROFESSIO
PRANCHA POLIETILENO C/ CINTO ADULTO
MARIMAR
PROPÉS DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNID
PROPE
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA DE 1 M
TAYLOR
REVELADOR PARA RAIO X C/ 9,5 LITROS
KODAK
AUTOMATICO
TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL PARA
INCOTERM
GELADEIRA
TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO FEMININA
DESCARPACK
TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PCT C/100 UNID

29,00

145,00

17,00

85,00

17,00

85,00

27,80
21,80
470,00
14,40
60,00

139,00
218,00
1.410,00
720,00
180,00

299,00

5.980,00

60,00

600,00

8,00

160,00

Total Geral ............................................................................... R$ 60.582,80
1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:

02. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com
base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei
8.666/93.
2.2. A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste,
em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento,
dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação,
descabendo à Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.
2.3. À Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, no exercício do interesse público, é assegurado o direito
de exigir que a Detentora, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 60
(sessenta) dias, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual,
respeitado o prazo fixado nesta ata.

03. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA
3.1. Os medicamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega),
parceladamente, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal,
sita à Nossa Senhora de Lourdes sito á Rua Rui Barbosa, s/nº - Centro – Novo São Joaquim /MT, CEP
78625-000, nos horários: 7h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00, que será recebido pelo servidor Responsável,
e pelo Fiscal responsável pelo Contrato, em sua totalidade conforme autorização emitida pela Secretaria
de Saúde.
3.2.2. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender as solicitações da Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento do envio do pedido
(requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.
3.2.3. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados
os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão
recebidos e conferidos por servidores do Hospital Municipal de Novo São Joaquim;
3.2.4. Os produtos solicitados deverão ser entregues com data de validade mínima de 75% (setenta e
cinco por cento), da data de fabricação;
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3.2.5. A empresa detentora deverá entregar os produtos, durante toda a vigência da Ata de Registro de
Preços;
3.2.6. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos
e demais condições estabelecidas.
3.2.7. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á sob a forma de fornecimento
parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos
efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Secretaria Municipal de Saúde, do
Município Novo São Joaquim, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos
produtos constantes da cláusula primeira.
3.2.8. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser
recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 03 (três) dias úteis.
3.2.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por divergências não adequadas serão aplicadas às
sanções previstas neste instrumento e legislação vigente.
3.2.10. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na
entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
3.2.11. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se
a repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por divergências não adequadas serão aplicadas
às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente;
3.2.12. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3.2.13. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e
pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato.
3.2.14. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta da entrega
dos produtos contratados.

04. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
4.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
4.2.1. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos nas quantidades, no horário e
nas datas estipuladas, caso tal entrega não seja feita dentro do prazo estabelecido a Contratada ficará
sujeita à multa bem como nas condições estabelecidas no edital;
4.2.2. Serão recebidos apenas os itens e quantidades estabelecidas nas Autorizações de Fornecimento
(AF’s).
4.2.3. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, á empresa se responsabilizará
pela troca imediata dos produtos, substituindo imediatamente qualquer produto que não atenda as
exigências estabelecidas neste termo.
4.2.4. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade e
fabricação dos produtos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
4.2.5. Realizar o fornecimento dos produtos dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo
qualidade do objeto fornecido, segundo exigências legais.
4.2.6. Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades ocorridas no
fornecimento do objeto.
4.2.7. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem como atender suas
reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a
imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante.
4.2.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Novo São Joaquim
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
4.2.9. A Contratada não será responsável:
4.2.10. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
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4.2.11. Pelo uso inadequado dos medicamentos/materiais por servidores do Contratante.

05. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Firmar Contrato e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade
financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos
atos.
5.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações
que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
5.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas
dependências.
5.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor.
5.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital.
5.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
5.7. Garantir a Detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de condições, a preferência no
fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços de mercado constatados mediante
prévia e ampla pesquisa;
5.8. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços de mercados resultantes da
pesquisa de preços estiver menor que os registrados;

06. DA CONTRATAÇÃO
6.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº 49/2014, o
MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar
concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os
preços registrados.
6.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
6.3. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

07. DO PAGAMENTO À CONTRATADA
7.1. O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos produtos
de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias
úteis, sempre no mês subsequente ao fornecimento.
7.2. O pagamento será efetuado através de transferência bancária, mediante apresentação do documento
fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.
Parágrafo Primeiro: A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS e do
FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do
fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal);
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será
devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta
Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação;
7.3. Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados deverão vir com nome e
especificações, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento.
7.4. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios,
para os fins de retenções de impostos.
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7.5. Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a emissão
de NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
7.5.1. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 8.2, os dias que se passarem entre a data da
devolução e a da reapresentação;
7.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização
monetária.
7.7. A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de
responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da
irregular execução contratual.
7.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

08. DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS
8.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
8.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro
processo licitatório.
8.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registrado no
Pregão, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Contratado será convocado
pela CONTRATANTE para a devida alteração do valor registrado em Contrato.
8.4. Havendo negociação para fins de revisão de preço, deverá aguardar o prazo mínimo de 90 (noventa)
dias e o preço alterado somente estará em vigor após a publicação do ato.
8.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim;
8.6. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de
mercado.

09. DA RECISÇÃO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS
9.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.
9.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
9.2.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
9.2.2. A Detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
9.2.3. A Detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
9.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
9.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a Detentora não
aceitar a redução;
9.2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
9.2.7. Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou
qualificação exigidas na licitação.
9.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 21.2, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
9.4. A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da ata.
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9.4.1. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
9.4.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº
8.666/93 deverá ser notificada.
9.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos
termos do disposto neste edital para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da
ata.
9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.

10. DAS PENALIDADES
10.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo
da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com a multa prevista no item 12.2.;
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos equipamentos de informática objeto
desta Ata, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no
artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
10.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em
caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para
a penalidade de 02 (dois) anos;
10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
10.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, o respectivo valor será descontado
dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que
sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal;
10.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
10.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas
no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11. DAS ALTERAÇÕES DA ATA
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo
65, da Lei nº 8.666/93.
11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Município de Novo
São Joaquim promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado, o Município de Novo São Joaquim deverá:
11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua adequação ao
praticado pelo mercado;
11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município de Novo São
Joaquim poderá:
11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o Município de Novo São Joaquim deverá proceder à
revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o
que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº. 49/2014 e as propostas apresentadas pelas
CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
12.2. O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas
descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do Pregão
Presencial nº 53/2014, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada em 29 de
Outubro de 2014, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.
12.3. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM o gerenciamento da presente Ata de
Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
12.4. Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e
forma.

Novo São Joaquim-MT, em 29, de Outubro de 2014.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal

_________________________________
DENTAL CENTRO OESTE LTDA
CONTRATADA
Responsável

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Pregoeiro Oficial
Ata de registro de Preços nº 38/2014.
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