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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2018 

 

O MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.040/0001-06, com 

sua sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, MORRO DA GARÇA/MG, neste ato 

representado pela Secretária Municipal de Saúde e Saneamento a Senhora Flavia Freitas Maia, residente e 

domiciliado na Praça da Bandeira, N° 534, Centro, Corinto/MG, inscrita no CPF sob o nº 001.835.436-02, 

conforme delegação de competência contida no Decreto Municipal nº 01/2017, doravante denominado, 

simplesmente, ORGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a firma Matmed Hospitalar LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.305.767/0001-54, com sua sede administrativa na Rua Paulo Garcia, nº 

455, Bairro Benfica – Juiz de Fora/MG, CEP: 36.090-340, neste ato representada pela Sra. Enilda 

Aparecida de Almeida Pires, casada, empresária, residente à Rua Professor Hélio Wendling, n° 50, Bairro 

Bosque dos Pinheiros- Juiz de Fora/MG, CEP: 36.062-100, portador do CPF Nº 779.348.147-04, C.I. N.º 

M-12.747.318, de ora em diante denominado simplesmente FORNECEDOR, têm justo e acordado o 

presente instrumento, proveniente de processo licitatório originário da modalidade Pregão Presencial Nº 

07/2018, constante do processo nº 14/2018, datado de 09/03/2018, homologado pelo representante do 

ORGÃO GERENCIADOR em data de 05/04/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de material médico hospitalar e 

odontológico, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento, do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais, conforme 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência do 

ANEXO I deste Edital, que dele é parte integrante.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

2.1 – O prazo de validade da presente ATA será de 12 meses, com início na data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

3.1 - O valor da presente ATA é R$ 18.281,50 (dezoito mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta 

centavos). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1 - O preço, para efeito de pagamento, será conforme, segue abaixo:  

 

QUADRO 01 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PARA EXERCÍCIO DE 2018 

Item 
Quant./ 

unidade 
Produto Descrição Marca Valor Unit. Valor global 
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27 200 
Cateter 

venoso 

(Jelco) nº 18 

Angiocath é um cateter periférico do 

tipo por fora da agulha, estéril, 

constituído por:  agulha siliconizada 

com bisel b1-angulado e trifacetado; 

protetor do conjunto agulha/cateter; 

conector Luer Lok Universal codificado 

por cores; câmara de refluxo tem 

desenho que melhora a empunhadura; 

tampa da câmara de refluxo com micro 

estrias.É indicado na terapia intravenosa 

periférica, para infusões de curto prazo.  

Angiocath 

BD  
R$ 1,49 R$ 298,00 

28 200 
Cateter 

venoso 

(Jelco) nº 20 

Angiocath é um cateter periférico do 

tipo por fora da agulha, estéril, 

constituído por:  agulha siliconizada 

com bisel b1-angulado e trifacetado; 

protetor do conjunto agulha/cateter; 

conector Luer Lok Universal codificado 

por cores; câmara de refluxo tem 

desenho que melhora a empunhadura; 

tampa da câmara de refluxo com micro 

estrias.É indicado na terapia intravenosa 

periférica, para infusões de curto prazo.  

Angiocath 

BD  
R$ 1,49 R$ 298,00 

29 250 
Cateter 

venoso 

(Jelco) nº 22 

Angiocath é um cateter periférico do 

tipo por fora da agulha, estéril, 

constituído por:  agulha siliconizada 

com bisel b1-angulado e trifacetado; 

protetor do conjunto agulha/cateter; 

conector Luer Lok Universal codificado 

por cores; câmara de refluxo tem 

desenho que melhora a empunhadura; 

tampa da câmara de refluxo com micro 

estrias.É indicado na terapia intravenosa 

periférica, para infusões de curto prazo.  

 Angiocath 

BD 
R$ 1,49 R$ 372,50 

30 200 
Cateter 

venoso 

(Jelco) nº 24 

Angiocath é um cateter periférico do 

tipo por fora da agulha, estéril, 

constituído por:  agulha siliconizada 

com bisel b1-angulado e trifacetado; 

protetor do conjunto agulha/cateter; 

conector Luer Lok Universal codificado 

por cores; câmara de refluxo tem 

desenho que melhora a empunhadura; 

tampa da câmara de refluxo com micro 

estrias.É indicado na terapia intravenosa 

periférica, para infusões de curto prazo.  

Angiocath 

BD  
R$ 1,49 R$ 298,00 

37 70 

coletor para 

material 

perfurocorta

nte 

Coletor para material perfurocortante 

tamanho 13 litros c/ alça dupla para 

transporte e contra-trava de segurança. 
Safepack  R$ 4,29 R$ 300,30 
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71 8 
Filme 

Transparent

e Rolo 

Filme transparente em rolo, não estéril, 

coberto com adesivo hipoalergênico, 

livre de látex. Produto permeável ao 

oxigênio e ao vapor úmido; a prova 

d'água e impermeável a líquidos, 

bactérias e vírus. O produto permite que 

o usuário corte-o conforme a 

necessidade de utilização. É indicado 

para ser usado como curativo 

secundário; para proteção da pele sob 

risco, pele intacta; para segurar 

dispositivos na pele (por exemplo: tubos 

de drenagem e infusão); e como uma 

cobertura a prova d'água. Tamanho: 

15cm X 10m. Registro na ANVISA. 

Validade de 2 anos. 

Kanlgifilm

e  
R$ 259,90 R$ 2.079,20 

80 50 

Fita p/ 

glicosímetro 

compatível c/ 

aparelho 

Accu-Check 

Active (caixa 

c/ 50 

unidades) 

Fita para glicosímetro compatível com 

aparelho Accu-Check Active que 

identifica se a amostra de sangue foi 

insuficiente e permite a colocação de 

uma segunda gota em até 5 segundos; 

com a própria tira de teste é possível 

comparar rapidamente o resultado do 

teste, através de uma escala de cores 

impressa no frasco, possibilidade de 

dosagem com a tira fora do monitor. 

ACActive 

Roche  
R$ 54,90 R$ 2.745,00 

Tempo de medição: Aproximadamente 

5 segundos (aplicação de sangue com 

tira de teste dentro do monitor) e 

aproximadamente 10 segundos 

(aplicação de sangue com tira de teste 

fora do monitor).  

COMPATÍVEL C/ APARELHO 

ACCU-CHECK ACTIVE 

 

116 200 
Micropore 

25mmx10m 

Micropore Bege: Modelo Carretel: 1533 

25mm x 10m. Produto com validade. 
 Ciex R$ 1,95 R$ 390,00 

127 600 
Pinça de 

Cheron 

descartável 

Pinça de Cheron descartável, fabricada 

em poliestireno na cor branca, possui 

sistema de trava de fechamento por 

cremalheira, discreto desvio caudal da 

extremidade proximal e ponta semi 

aguda. Comprimento total: 24,5 cm. 

 Kolplast R$ 0,93 R$ 558,00 
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153 4500 

Seringa 

descartável 

para insulina 

com agulha 

de 12,7mm 

de 

compriment

o e 0,33mm 

de calibre, 

com escala 

de 2 em 2 

unidades  

SERINGA DESCARTÁVEL PARA 

INSULINA COM AGULHA DE 

12,7MM DE COMPRIMENTO E 

0,33MM DE CALIBRE, COM 

ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES 

PARA APLICAÇÃO DE 60 A 100 

UNIDADES DE INSULINA. CORPO 

ÚNICO, AGULHA ACOPLADA NO 

CORPO DA SERINGA NO 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

(MONOBLOCO), CORPO ÊMBOLO-

POLÍMERO PLÁSTICO, AGULHA 

DE METAL SILICONIZADO. 

EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL 

GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO 

COM ATÉ 100 UNIDADES, COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO 

DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, 

NÚMERO DO LOTE E REGISTRO 

NO MS 

BD Ultra 

Fine  
R$ 0,59 R$ 2.655,00 

154 6500 

Seringa 

descartável 

para insulina 

com agulha 

de 12,7mm 

de 

compriment

o e 0,33mm 

de calibre, 

com escala 

de 1 em 1 

unidade  

Seringa descartável para insulina com 

agulha de 12,7mm de comprimento e 

0,33mm de calibre, com escala de 1 em 

1 unidade para aplicação de até 50 

unidades de insulina. Corpo único, 

agulha acoplada no corpo da seringa no 

processo de produção (monobloco), 

corpo êmbolo-polímero plástico, agulha 

de metal siliconizado. Embalagem 

estéril em papel grau cirúrgico ou 

plástico com até 100 unidades, com 

dados de identificação, tipo de 

esterilização, data de fabricação e de 

validade, número do lote e registro no 

MS 

BD Ultra 

Fine  
R$ 0,59 R$ 3.835,00 

155 5000 

Seringa 

descartável 

para insulina 

com agulha 

DE 8MM DE 

COMPRIM

ENTO  E 

0,30MM DE 

CALIBRE, 

COM 

ESCALA 

DE 1 EM 1 

UNIDADE  

SERINGA DESCARTÁVEL PARA 

INSULINA COM AGULHA DE 8MM 

DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE 

CALIBRE, COM ESCALA DE 1 EM 1 

UNIDADE PARA APLICAÇÃO DE 

ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA. 

CORPO ÚNICO, AGULHA 

ACOPLADA NO CORPO DA 

SERINGA NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO (MONOBLOCO), 

CORPO ÊMBOLO-POLÍMERO 

PLÁSTICO, AGULHA DE METAL 

SILICONIZADO. EMBALAGEM 

ESTÉRIL EM PAPEL GRAU 

CIRÚRGICO OU PLÁSTICO COM 

ATÉ 100 UNIDADES, COM DADOS 

DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE 

ESTERILIZAÇÃO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, 

NÚMERO DO LOTE E REGISTRO 

BD Ultra 

Fine  
R$ 0,56 R$ 2.800,00 
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NO MS 

156 30 

Solução de 

Ácidos 

Graxos 

Essenciais 

(AGE)  

COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, 

ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO 

CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, 

ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO 

PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, 

ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO 

DE RETINOL (VITAMINA A), 

ACETATO DE TOCOFEROL 

(VITAMINA E) E LECITINA DE 

SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO 

PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS 

POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS 

E CRÔNICAS, COM OU SEM 

INFECÇÃO, DE QUALQUER 

ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA 

DE TECIDO SUPERFICIAL E 

PARCIAL; DERMATITES 

PERILESÕES; QUEIMADURAS DE 

PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; 

DERMATITES AMONIACAIS 

(ASSADURAS DE BEBÊ); 

DERMATITES 

PERIGASTROSTOMIAS, 

TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. 

COM VALIDADE DE 02 ANOS. 

Dermaex  R$ 3,20 R$ 96,00 

100 ml 

166 5 
Termômetro 

clínico 

digital 

Termômetro clínico digital com faixa de 

medição: +32°C a +42°C; função auto-

desligamento: após 10 minutos; vida 

útil: 250h ou até 1.000 usos; 

instrumento à prova d´água. 

Gtech  R$ 11,90 R$ 59,50 

Registro ANVISA.  

171 15 
Tubo de 

silicone 

Fabricado com silicone 100% puro, cor 

natural transparente, parede interna lisa 

de espessura uniforme, parede externa 

com resistência a tração, suportando 

várias esterilizações a vapor (autoclave), 

resistente a produtos químicos, isento de 

aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 

12mm / c/ 15 metros. 

Seroplast  R$ 99,80 R$ 1.497,00 

 

Parágrafo Único - Os preços ajustados nesta ATA só serão revistos, com base no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 

5.1 - O FORNECIMENTO só será de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento, mediante a apresentação de NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) parcial 

devidamente datada e assinada pelo responsável, constando o quantitativo a ser fornecido, local e horário de 

entrega, valor unitário e valor total. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 
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6.1 - Local e horário de entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA: PRAÇA SÃO 

SEBASTIÃO, Nº 440, CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG, NO HORÁRIO DE 7:00 ÀS 12:00 E DE 

13:00 ÀS 16:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 – A Nota Fiscal será emitida pelo FORNECEDOR em inteira conformidade com as exigências legais e 

contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias 

e/ou previdenciárias. 

 

7.2 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Morro da Garça, situada na Praça São 

Sebastião, nº 440 – Centro, em Morro da Garça, Minas Gerais, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em 

condições de liquidação de pagamento. 

 

7.3 – No caso de não pagamento, no prazo, por culpa da Administração, a parcela devida será atualizada 

monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação 

“pro rata tempere” do INPC. 

 

7.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO 

 

8.1 – O FORNECEDOR declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitada para 

prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações 

decorrentes desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1- As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias nº 

 

02.008.002.10.302.0010.2119-3.3.3.90.30.00.00 - Ficha 508 

                        

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada de conformidade com o disposto na Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida por ambas as partes, a partir de 

comunicação escrita, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Único: É vedado ao FORNECEDOR ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

12.1 – Entregar o objeto licitado conforme especificações desta ATA, e em consonância com a proposta de 

preços apresentada pelo fornecedor. 

 

12.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

  

12.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo ORGÃO 

GERENCIADOR; 

  

12.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta ATA; 

 

12.5 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, 

que correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR; 

 

12.6 – Responsabilizar-se pela carga e descarga do produto; 

 

12.7 – Constar na Nota Fiscal, dados bancários e considerar razão social da Prefeitura “MUNICÍPIO DE 

MORRO DA GARÇA”. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

13.1 – Indicar o(s) responsável (eis) para a emissão da requisição; 

 

13.2 - Emitir NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), devidamente datada assinada, devendo constar 

da mesma a quantidade, especificação e local de entrega; 

 

13.3 - Efetuar pagamento mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, tendo a Administração o prazo 

de até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. 

 

13.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com o artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

13.5 – Indicar o Secretario  Ata de Registro de Preços; 

 

13.6 – Comunicar ao FORNECEDOR sobre irregularidade no fornecimento do medicamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MULTA 

 

14.1 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata de Registro 

de Preços. 

14.2 - pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o FORNECEDOR fica sujeito às 

seguintes penalidades: 

  

14.2.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto contratual: 
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14.2.1.1 - até 01 (um) dia, multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação; 

  

14.2.1.2 - superior a 01 (um) dia, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços; 

  

14.2.1.3 - pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor 

do objeto não entregue. 

14.2.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos a Administração; 

 

14.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;  

14.3 – Se o FORNECEDOR deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo 

licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas 

nesta Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.  

14.4 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:  

I – descumprimento das determinações necessárias a regularização das faltas ou defeitos observados na 

entrega dos produtos. 

II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

14.5 – A penalidade de suspensão será cabível quando o FORNECEDOR participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá, ainda, a 

suspensão, quando o FORNECEDOR, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos 

para o Município de Morro da Garça. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NOVAÇÃO 

15.1- Toda e qualquer tolerância por parte do Município de Morro da Garça, na exigência do cumprimento 

do presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva 

obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – Integram esta ATA, o Edital do Pregão Presencial nº 07/2018 e seus anexos e a proposta de preços do 

fornecedor independente da transcrição. 

 

16.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Morro da Garça a firmar as contratações 

que deles poderão advir. 

 

16.3 - Em caso de não aceitação, fica o FORNECEDOR obrigado a substituir os produtos, sem custo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Secretaria requisitante.  

16.4 – Os produtos serão recebidos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação 

das especificações, qualidade, quantidade, validade e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar do recebimento provisório. 

 



 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Curvelo/MG, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente Ata de Registro de Preços. 

 

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmam as partes a presente Ata de Registro de 

Preços, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, obrigando-se por si e/ou seus sucessores 

ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos. 

 

 

 

Morro da Garça (MG), 09 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

JOSÉ MARIA DE CASTRO MATOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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