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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2018 

 

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 Megafarma Disrtibuidora Eireli - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.461.173/0001-

00,  com sua sede administrativa na Rua Juramento, nº 311, Bairro Cintra, Cep: 39.400-381 – 

Montes Claros/MG, neste ato representada pelo Sr. Hugo Ferreira Proença, solteiro, empresário, 

residente e domiciliado a Rua Professor Monteiro Fonseca, nº 294 – Vila Brasília, Cep: 39.400-149 

– Montes Claros/MG, portador do CPF Nº 115.958.586-52, C.I. N.º MG-17.180.544, 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$ 22.208,17 (vinte e dois mil e duzentos e oito reais e 

dezessete 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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1 40 
Abaixador 

de língua  

Abaixador de língua, em 

madeira; descartável; 

formato convencional liso; 

superfície e bordas 

perfeitamente acabadas; 

espessura e largura uniforme 

em toda a sua extensão; 

medindo aproximadamente 

14 cm de comprimento; 1,4 

cm de largura; 0,5 mm de 

espessura, embalado em 

pacote com 100 peças. 

Pacote c/ 100 unidades. 

Talge R$ 2,75 
R$ 

110,00 

2 8 
Ácido 

acético à 

2%  

Ácido acético à 2% com 

REGISTRO NA ANVISA.  

Cromolin

e 

 

 

R$ 16,40 
R$ 

131,20 

3 100 
Água 

destilada  

ÁGUA DESTILADA 10 ml; 

Estéril e apirogênica. 
Equiplex R$ 0,14 R$ 14,00 

4 5 
Agulha 13 x 

4,5  

Agulha hipodérmica 

indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, 

infusão de medicamentos e 

extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor 

de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. 

Cânula com paredes finas e 

bisel trifacetado. Canhão em 

polipropileno com cores 

padronizadas. 

SR R$ 5,50 R$ 27,50 

Adaptador tipo luer. 

embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e 

laminado de polipropileno 

com abertura em pétala. 

Esterilizada em O.E. 

Caixa com 100 unidades. 

5 10 
Agulha 20 x 

5,5  

Agulha hipodérmica 

indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, 

infusão de medicamentos e 

extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor 

de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. 

Cânula com paredes finas e 

Solidor R$ 5,50 R$ 55,00 
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bisel trifacetado. Canhão em 

polipropileno com cores 

padronizadas. 

Adaptador tipo luer. 

embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e 

laminado de polipropileno 

com abertura em pétala. 

Esterilizada em O.E. 

Caixa com 100 unidades. 

6 10 
Agulha 25 x 

7  

Agulha hipodérmica 

indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, 

infusão de medicamentos e 

extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor 

de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. 

Cânula com paredes finas e 

bisel trifacetado. Canhão em 

polipropileno com cores 

padronizadas. 

Descarpa

ck 

 

R$ 6,50 R$ 65,00 

Adaptador tipo luer. 

embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e 

laminado de polipropileno 

com abertura em pétala. 

Esterilizada em O.E. 

Caixa com 100 unidades. 

7 10 
Agulha 25 x 

8 (caixa c/ 

100 unid.) 

Agulha hipodérmica 

indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, 

infusão de medicamentos e 

extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor 

de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. 

Cânula com paredes finas e 

bisel trifacetado. Canhão em 

polipropileno com cores 

padronizadas. 

Descarpa

ck 

 

R$ 6,50 R$ 65,00 

Adaptador tipo luer. 

embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e 
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laminado de polipropileno 

com abertura em pétala. 

Esterilizada em O.E. 

Caixa com 100 unidades. 

9 200 
Álcool a 

70% 

Álcool a 70% com 

REGISTRO NA ANVISA 
Itajá R$ 4,00 

R$ 

800,00 

13 8 

Almotolia 

Plástica 

Escura 

Âmbar  

Almotolia, confeccionada em 

polietileno com graduação 

em alto relevo; bico reto; cor 

âmbar e capacidade de 250 

ml. 

J. Prolab R$ 2,20 R$ 17,60 

14 10 

almotolia 

plástica 

transparent

e 

Almotolia, confeccionada em 

polietileno com graduação 

em alto relevo; bico reto; 

transparente e capacidade de 

250 ml. 

J. Prolab R$ 2,20 R$ 22,00 

23 10 

Bolsa 

térmica 

para 

compressa 

quente ou 

fria  

Bolsa Térmica com formato 

prático e duplo revestimento, 

pode ser usada como 

BOLSA de água quente ou 

compressa fria. É indicada 

para cólicas abdominais e 

menstruais, dores lombares, 

traumatismos e tratamentos 

ortopédicos. Tamanho 

médio. 

Mercur R$ 15,30 
R$ 

153,00 

31 1 

CINTO 

TIRANTE 

ARANHA 

FIBRA 

RESGATE 

ADULTO 

Para colocação em prancha 

rígida onde fixará a vítima a 

ser socorrida ou transportada 

da melhor forma possível. 

Modelo Adulto; 

confeccionado em fitas de 

poliamida 100% preta e 

colorida com 50mm de 

largura; fecho de regulagem 

em velcro e regulador 

plástico preto. 
Marimar R$ 51,70 R$ 51,70 

1 tirante principal de cor 

preta, com sistema em "V" e 

altura regulável. Adaptável 

para prancha rígida; 4 

tirantes transversais em 

diversas cores, regulável em 

suas alturas em velcro e 

regulador plástico. 
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33 1 
Colar de 

Resgate   

Adulto 

Colar de resgate em 

polietileno de alta densidade, 

revestido em EVA, velcro, 

suporte mentoniano, abertura 

frontal para análise do pulso 

carotídeo e abertura para 

palpação e ventilação da 

nuca. Tamanho: ADULTO 

Marimar R$ 12,50 R$ 12,50 

34 1 
Colar de 

Resgate  

Infantil  

Colar de resgate em 

polietileno de alta densidade, 

revestido em EVA, velcro, 

suporte mentoniano, abertura 

frontal para análise do pulso 

carotídeo e abertura para 

palpação e ventilação da 

nuca. Tamanho: INFANTIL 

Marimar R$ 12,50 R$ 12,50 

35 1 

Colar de 

Resgate 

NEONATA

L   

Colar de resgate em 

polietileno de alta densidade, 

revestido em EVA, com 

velcro, suporte mentoniano, 

abertura frontal para análise 

do pulso carotídeo e abertura 

para palpação e ventilação da 

nuca. Tamanho: 

NEONATAL 

 

R$ 12,50 R$ 12,50 
Marimar 

39 20 

Conjunto 

para 

nebulização 

adulto 

(copinho + 

mangueira) 

O kit micronebulizador é 

responsável por facilitar a 

absorção de medicamentos 

que são arrastados pelo fluxo 

gasoso de oxigênio ou ar 

comprimido medicinal 

através da nebulização. 

ESPECÍFICAÇÕES: pressão 

de entrada: 3,5 Kgf/cm²; 

faixa de vazão: 4 a 12 Ipm;  

diâmetro médio: 38mm.; 

altura: 41mm.; comp. da 

mangueira: 1500mm 

(1,5Mts); máscara com 

passagens, para evitar 

concentração de gás 

carbônico no seu interior. 

Tamanho ADULTO 

Daru R$ 5,40 
R$ 

108,00 

 Embalagem contém:  1. 

Máscara Plástica Tamanho 

Adulto; 1. Unidade 

Nebulizadora; 1. Mangueira 

(extensão) e 1. Elástico.   
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40 10 

Conjunto 

para 

nebulização 

Pediátrico 

(copinho + 

mangueira) 

O kit micronebulizador é 

responsável por facilitar a 

absorção de medicamentos 

que são arrastados pelo fluxo 

gasoso de oxigênio ou ar 

comprimido medicinal 

através da nebulização. 

ESPECÍFICAÇÕES: pressão 

de entrada: 3,5 Kgf/cm²; 

faixa de vazão: 4 a 12 Ipm;  

diâmetro médio: 38mm.; 

altura: 41mm.; comp. da 

mangueira: 1500mm 

(1,5Mts); máscara com 

passagens, para evitar 

concentração de gás 

carbônico no seu interior. 

Tamanho PEDIÁTRICO 

Daru R$ 5,40 R$ 54,00 

 Embalagem contém:  1. 

Máscara Plástica Tamanho 

Adulto; 1. Unidade 

Nebulizadora; 1. Mangueira 

(extensão) e 1. Elástico.   

  

67 4 

espéculo 

vaginal m 

em aço 

inoxidável 

Espéculo vaginal utilizado na 

realização de exames 

ginecológicos; produto 

confeccionado em Aço 

Inoxidável AISI-304; 

tamanho MÉDIO; fabricado 

de acordo com Padrões 

Internacionais de -Qualidade, 

Normas da ABNT, CE. 

Stark R$ 28,90 
R$ 

115,60 

REG. MS. 

68 2 
espéculo 

vaginal p 

Espéculo vaginal utilizado na 

realização de exames 

ginecológicos; produto 

confeccionado em Aço 

Inoxidável AISI-304; 

tamanho PEQUENO; 

fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de -

Qualidade, Normas da 

ABNT, CE. 

Stark R$ 28,90 R$ 57,80 
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em aço 

INOXIDÁV

EL 

REG. MS. 

72 1 
Fio catgut 

2.0 c/ 

agulha  

Fio Catgut para sutura, 

estéril e absorvível, 

composto de tecido 

conjuntivo purificado de 

origem animal, cortado em 

fitas uniformes, tratados de 

forma mecânica, física e 

química, convertendo-se em 

fios de coloração marrom.  

Pode ser utilizado em 

diversos procedimentos 

hospitalares, como: Cirurgias 

gerais; 

Ginecologia/Obstetrícia;  

Aparelho digestivo e 

Urologia. 

Technofio R$ 79,00 R$ 79,00 

Absorvível; contém uma 

agulha cilíndrica em formato 

circular; boa resistência. 

Caixa com 24 unidades. 

78 150 

Fita adesiva 

hospitalar 

19mmx50m

ts 

Fita adesiva composta de 

papel crepado branco e 

adesivo à base de resina de 

borracha sintética que não 

deixa resíduos mesmo após 

autoclavagem; Para uso geral 

e fechamento de pacotes a 

serem esterilizados à vapor; 

garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais. 

Produto com validade. 

Polar Fix R$ 2,55 
R$ 

382,50 

79 20 
Fita adesiva 

para 

autoclave 

Fita adesiva para autoclave, 

utilizada para fechamento de 

pacotes de papel e de pano 

que serão esterilizados em 

autoclave. A fita autoclave 

deve ser utilizada apenas 

como indicador de que o 

material foi submetido às 

condições do processo de 

esterilização a vapor. 

Apresenta-se na cor bege 

com listras amarelas 

diagonais, que se tornam 

Master 

Fix 
R$ 2,50 R$ 50,00 
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marrom intensas após a 

esterilização. Seu adesivo 

não mancha o pano, 

deslocando-se sem rasgar. 

81 2 

Garrote 

elástico 

adulto com 

fecho em 

PVC 

Garrote elástico ADULTO 

confeccionado em tecido 

elástico com trava de 

segurança de plástico ( Trava 

com 2 estágios: 1º – alívio; 

2º – retirada). 

Premium R$ 5,55 R$ 11,10 

82 2 

Garrote 

elástico 

infantil com 

fecho em 

PVC 

Garrote elástico INFANTIL 

confeccionado em tecido 

elástico com trava de 

segurança de plástico ( Trava 

com 2 estágios: 1º – alívio; 

2º – retirada). 

Premium R$ 5,55 R$ 11,10 

99 40 

Lidocaína 

gel 2% - 

cloridrato 

de lidocaína 

2% 

(20mg/g) 

geleia 

Cloridrato de lidocaína 

20mg; veículo estéril q.s.p. 

1g (Veículos: hietelose, 

metilparabeno, hidróxido de 

sódio, água para injetáveis), 

cada 5 g de geleia contém 

100 mg de cloridrato de 

lidocaína (equivalente a 

81,30 mg de lidocaína); 

estojos Sterile-Pack®, com 

seringas pré-enchidas com 

10g; para procedimento 

urológicos;  indicada como 

anestésico de superfície e 

lubrificante para a uretra 

feminina e masculina durante 

cistoscopia, cateterização, 

exploração por sonda e 

outros procedimentos 

endouretrais, e para o 

tratamento sintomático da 

dor em conexão com cistite e 

uretrite. Cloridrato de 

Lidocaína Geleia 2% é um 

anestésico local de superfície 

e lubrificante que causa uma 

perda temporária de 

sensibilidade na área onde é 

aplicada. Geralmente o início 

Pharlab R$ 2,90 
R$ 

116,00 

.  
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de ação é rápido (dentro de 5 

minutos) dependendo da área 

de aplicação. 

101 50 

luva de 

procedimen

to de látex 

tam. g 

Luva de procedimento de 

látex para procedimentos não 

cirúrgicos. Uso único, 

individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: 

Látex natural, levemente 

talcada com pó absorvível 

(amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixas 

dispensadora com 100 

unidades cada. Aprovada 

pelo Ministério da Saúde.  

Com Registro Anvisa. Deve 

atender as exigências da 

RDC n°05 de 15 de fevereiro 

de 2008 (CA e Lote 

impressos no punho).  

Unigloves R$ 14,00 
R$ 

700,00 

102 150 

Luva de 

procedimen

to de látex 

TAM. M  

Luva de procedimento de 

látex para procedimentos não 

cirúrgicos. Uso único, 

individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: 

Látex natural, levemente 

talcada com pó absorvível 

(amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixas 

dispensadora com 100 

unidades cada. Aprovada 

pelo Ministério da Saúde.  

Com Registro Anvisa. Deve 

atender as exigências da 

RDC n°05 de 15 de fevereiro 

de 2008 (CA e Lote 

impressos no punho).  

Unigloves R$ 14,00 
R$ 

2.100,00 

103 200 

Luva de 

procedimen

to de látex 

TAM. P  

Luva de procedimento de 

látex para procedimentos não 

cirúrgicos. Uso único, 

individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: 

Látex natural, levemente 

Unigloves R$ 14,00 
R$ 

2.800,00 
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talcada com pó absorvível 

(amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixas 

dispensadora com 100 

unidades cada. Aprovada 

pelo Ministério da Saúde.  

Com Registro Anvisa. Deve 

atender as exigências da 

RDC n°05 de 15 de fevereiro 

de 2008 (CA e Lote 

impressos no punho).  

104 150 

Luva de 

procedimen

to de látex 

TAM. PP  

Luva de procedimento de 

látex para procedimentos não 

cirúrgicos. Uso único, 

individual e por 

procedimento, não deve ser 

reprocessado. Composição: 

Látex natural, levemente 

talcada com pó absorvível 

(amido de milho). 

Anatômicas. Não estéreis. 

Ambidestras. Caixas 

dispensadora com 100 

unidades cada. Aprovada 

pelo Ministério da Saúde.  

Com Registro Anvisa. Deve 

atender as exigências da 

RDC n°05 de 15 de fevereiro 

de 2008 (CA e Lote 

impressos no punho).  

Unigloves R$ 14,00 
R$ 

2.100,00 

105 5 

luva de 

procedimen

to em 

silicone, 

confecciona

da em vinil 

tam. p 

Luva de procedimento em 

silicone, confeccionada em 

vinil. não pigmentada, não 

estéril, faces externa e 

interna lisa, modelagem 

ambidestra sem pó 

absorvível (talco), 

descartável após o uso. 

TAM. p (caixa c/ 100 

unidades). 

Descarpa

ck 
R$ 13,70 R$ 68,50 
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106 10 

Luva de 

procedimen

to em 

silicone, 

confecciona

da em vinil. 

TAM. M  

Luva de procedimento em 

silicone, confeccionada em 

vinil. não pigmentada, não 

estéril, faces externa e 

interna lisa, modelagem 

ambidestra sem pó 

absorvível (talco), 

descartável após o uso. 

TAM. M (caixa c/ 100 

unidades). 

Descarpa

ck 
R$ 13,70 

R$ 

137,00 

107 100 
Luva estéril 

nº 6,5 (par) 

Luva estéril levemente 

talcada; com pó 

bioabsorvível; 

hipoalergênica; esterilizada 

por raio gama; bainha 

reforçada; embalagem em 

papel grau cirúrgico; 

embalada em "wallet" (porta-

luvas), contendo um par de 

luvas; fabricada em látex; 

formato anatômico; 

superfície lisa e 

microtexturizada na ponta 

dos dedos. 

Medix R$ 1,00 
R$ 

100,00 

108 100 
Luva estéril 

nº 7,0 (par) 

Luva estéril levemente 

talcada; com pó 

bioabsorvível; 

hipoalergênica; esterilizada 

por raio gama; bainha 

reforçada; embalagem em 

papel grau cirúrgico; 

embalada em "wallet" (porta-

luvas), contendo um par de 

luvas; fabricada em látex; 

formato anatômico; 

superfície lisa e 

microtexturizada na ponta 

dos dedos. 

Medix R$ 1,00 
R$ 

100,00 

109 100 
Luva estéril 

nº 7,5 (par) 

Luva estéril levemente 

talcada; com pó 

bioabsorvível; 

hipoalergênica; esterilizada 

por raio gama; bainha 

reforçada; embalagem em 

papel grau cirúrgico; 

embalada em "wallet" (porta-

luvas), contendo um par de 

luvas; fabricada em látex; 

Medix R$ 1,00 
R$ 

100,00 
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formato anatômico; 

superfície lisa e 

microtexturizada na ponta 

dos dedos. 

110 100 
Luva estéril 

nº 8,0 (par) 

Luva estéril levemente 

talcada; com pó 

bioabsorvível; 

hipoalergênica; esterilizada 

por raio gama; bainha 

reforçada; embalagem em 

papel grau cirúrgico; 

embalada em "wallet" (porta-

luvas), contendo um par de 

luvas; fabricada em látex; 

formato anatômico; 

superfície lisa e 

microtexturizada na ponta 

dos dedos. 

Medix R$ 1,00 
R$ 

100,00 

113 15 

Máscara de 

Alta 

Concentraç

ão Adulto 

com 

Reservatóri

o 

Máscara  O2 adulto de alta 

concentração com  tubo e 

balonete. Máscara para 

administração de oxigênio de 

alto débito, transparente, clip 

metálico p/ adaptação ao 

nariz, saco reservatório, filtro 

lateral, elástico para fixação 

da máscara à cabeça e tubo 

de 2mts. TAM. ADULTO. 

MD R$ 13,40 
R$ 

201,00 

114 10 

Máscara de 

Alta 

Concentraç

ão Infantil 

com 

Reservatóri

o 

Máscara  O2 adulto de alta 

concentração com  tubo e 

balonete. Máscara para 

administração de oxigênio de 

alto débito, transparente, clip 

metálico p/ adaptação ao 

nariz, saco reservatório, filtro 

lateral, elástico para fixação 

da máscara à cabeça e tubo 

de 2mts. TAM. INFANTIL. 

MD R$ 15,00 
R$ 

150,00 

115 10 
Máscara 

N95 

Recomendado pelo CDC 

(Centro para Prevenção e 

Controle de Doenças – EUA) 

para controle da exposição 

ocupacional à Tubercolose 

(Mycobacterium 

tuberculosis). e também para 

redução da exposição 

Descarpa

ck 

 

R$ 2,40 R$ 24,00 
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ocupacional a aerossóis 

contendo outros agentes 

biológicos potencialmente 

patogênicos e/ou infecciosos. 

Recomendado para proteção 

das vias respiratórias e 

redução da exposição contra 

certos aerodispersóides. 

Deve possuir: Filtro para 

Particulados: classe PFF-2 / 

N95; Eficiência miníma de 

filtragem de 95%; BFE > 

99% (Eficiência de Filtração 

Bacteriológica); Formato 

Concha; Resistente a fluidos; 

Aprovado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

Registro no Ministério da 

Saúde. 

117 2 

Oxímetro 

de Pulso 

Portátil de 

Dedo 

Análise da Idade Vascular 

(aterosclerose); Visor 

colorido de LED para fácil 

leitura; tela rotacional, para 

diferentes formatos de 

visualização; alarme de 

SpO2 abaixo de 90%; 

Indicação do sinal de pulso, 

FC, SpO2, carga da bateria; 

abas laterais eliminam a luz 

ambiente, proporcionando 

leituras mais rápidas e 

precisas; fácil uso, com 

apenas um botão; utiliza 

duas pilhas alcalinas AAA; 

desligamento automático 

após 8 segundos. 

Bioland 
R$ 

124,50 

R$ 

249,00 

125 5 
Pinça 

anatômica 

Reta 14cm  

Pinça anatômica reta 14 cm  

usada para segurar uma parte 

do tecido, facilitando a ação 

de outros instrumentos, 

como o bisturi e a tesoura. 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

com serrilha. Fabricada de 

acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE 

Classiflex R$ 7,40 R$ 37,00 
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126 5 
Pinça 

anatômica 

Reta 16cm  

Pinça anatômica reta 16 cm  

usada para segurar uma parte 

do tecido, facilitando a ação 

de outros instrumentos, 

como o bisturi e a tesoura. 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

com serrilha. Fabricada de 

acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE 

Classiflex R$ 7,40 R$ 37,00 

128 5 
Pinça dente 

de rato 

14cm  

Pinça dente de rato 14 cm  

usada para segurar uma parte 

do tecido, facilitando a ação 

de outros instrumentos, 

como o bisturi e a tesoura. 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

com dente na extremidade. 

Fabricada de acordo com 

Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da 

ABNT, CE 

Classiflex R$ 8,00 R$ 40,00 

129 5 

Pinça 

hemostática 

Kelly Curva  

Pinça hemostática Kelly 

curva 14 cm é usada para 

pinçamento (Hemostasia). 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

ponta reta, com serrilha.  

Stark R$ 16,80 R$ 84,00 

14 cm 
Garantia: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

130 5 

Pinça 

hemostática 

Kelly Curva 

Pinça hemostática Kelly 

curva 16 cm é usada para 

pinçamento (Hemostasia). 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

ponta reta, com serrilha.  

Stark R$ 19,00 R$ 95,00 

 16 cm 
Garantia: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

131 5 

Pinça 

hemostática 

Kelly Curva  

Pinça hemostática Kelly 

curva 18 cm é usada para 

pinçamento (Hemostasia). 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

ponta reta, com serrilha.  

Stark R$ 32,00 
R$ 

160,00 

18 cm 
Garantia: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 
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133 5 

Pinça 

hemostática 

Kelly Reta  

Pinça hemostática Kelly reta 

16 cm é usada para 

pinçamento (Hemostasia). 

Produto confeccionado em 

Aço Inoxidável AISI-420; 

ponta reta, com serrilha.  

Stark R$ 19,00 R$ 95,00 

 16 cm 
Garantia: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

135 4 

Porta 

Agulha 

Mayo 

Hegar 16cm  

Instrumento cirúrgico usado 

para segurar uma agulha 

enquanto é feita a sutura de 

tecidos em cirurgias. Produto 

confeccionado em Aço 

Inoxidável AISI-420 ; com 

serrilha. 

Stark R$ 13,16 R$ 52,64 

Garantia: 10 anos contra 

defeitos de fabricação. 

137 5 

PVPI 

Degermante 

c/ registro 

na ANVISA 

É indicado para antissepsia 

da pele, mãos e antebraços. 

A base de 

polivinilpirrolidona iodo 

(PVP-I) em solução 

degermante, contendo 1% de 

iodo ativo, um complexo 

estável e ativo que libera 

iodo progressivamente.  É 

ativo contra todas as formas 

de bactérias não esporuladas, 

fungos e vírus. Validade: 24 

meses. Notificado RDC 

199/06. 

Rioquími

ca 
R$ 26,50 

R$ 

132,50 

138 5 

PVPI 

Tópico c/ 

registro na 

ANVISA 

É indicado como antisséptico 

para curativos em geral e em 

mucosas. É um produto a 

base de polivinilpirrolidona 

iodo (PVP-I) em solução 

aquosa, contendo 1% de iodo 

ativo, um complexo estável e 

ativo que libera iodo 

progressivamente.  É ativo 

contra todas as formas de 

bactérias não esporuladas, 

fungos e vírus. Embalado em 

frasco almotolia.  Validade: 

24 meses. Notificado RDC 

199/06. 

Rioquími

ca 
R$ 26,70 

R$ 

133,50 
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143 1000 

Saco de lixo 

branco 

leitoso p/ 

resíduos 

hospitalares 

30 litros c/ 

símbolo 

Saco de lixo para resíduos 

hospitalares, protegendo o 

meio ambiente e facilitando 

a destinação correta nos 

postos de coleta, diminuindo 

assim os riscos de infecções 

e contaminações nas áreas 

onde o mesmo circula. Os 

sacos para lixo hospitalares 

são confeccionados em 

polietileno de alta densidade, 

de material virgem, com 

pigmentação branco leitoso. 

Leva o símbolo infectante 

obedecendo a norma NBR 

7500, seguem as normas 

9191 da ABNT e a resolução 

da ANVISA. 

NekPlast R$ 0,20 
R$ 

200,00 

Com solda lateral contínua, 

homogênea e uniforme. O 

saco de lixo infectante possui 

boa resistência mecânica e a 

opacidade necessária para o 

qual se destina. 

  

149 500 

Seringa de 

10ml com  

SERINGA DE 10ML C/ 

ÊMBOLO QUEBRÁVEL, 

DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA E COM 

AGULHA 25X 7. 

SR R$ 0,54 
R$ 

270,00 agulha 25x 

7 

150 300 

Seringa de 

20ml c/ 

agulha 

25x7.  

SERINGA DE 20ML C/ 

ÊMBOLO QUEBRÁVEL , 

DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA  E COM 

AGULHA 25X7. 

SR R$ 0,78 
R$ 

234,00 

151 500 

Seringa de 

3ml c/ 

agulha 

25x7. 

Seringa de 3ml c/ êmbolo 

quebrável, dispositivo de 

segurança e com agulha 

25x7. 

SR R$ 0,48 
R$ 

240,00 

152 600 

Seringa de 

5ml c/ 

agulha 

25x7. 

SERINGA DE 5ML C/ 

ÊMBOLO QUEBRÁVEL, 

DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA E COM 

AGULHA 25X7. 

SR R$ 0,50 
R$ 

300,00 

157 12 
Sonda 

Aspiração 

Traqueal 

Sonda de aspiração traqueal 

com Válvula Digital (Sonda 

Suga); tubo PVC atóxico, 

MedSond

a 
R$ 0,99 R$ 11,88 
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Com 

Válvula Nº 

12  

flexível, conector e válvula 

de pressão negativa distal 

intermitente; a válvula 

permite variações na pressão 

de sucção de secreções 

permitindo performance 

muito superior no 

procedimento. Sonda nr.12, 

49cm, aberta, 02 furos; 

unidade em embalagem de 

papel grau cirúrgico, 

esterilizado por radiação 

gama. 

158 12 

Sonda 

Aspiração 

Traqueal 

Com 

Válvula Nº 

14 

Sonda aspiração traqueal 

com Válvula Digital (Sonda 

Suga); tubo PVC atóxico, 

flexível, conector e válvula 

de pressão negativa distal 

intermitente; a válvula 

permite variações na pressão 

de sucção de secreções 

permitindo performance 

muito superior no 

procedimento. Sonda nr.12, 

49cm, Aberta, 02 furos; 

Unidade em embalagem 

papel grau cirúrgico, 

esterilizado por radiação 

gama. 

MedSond

a 
R$ 1,03 R$ 12,36 

159 20 
Sonda de 

Foley  2V, 

nº 16F 

Sonda de Foley 2V nº 16F, 

30cc com balão resistente a 

alta pressão e de fácil 

insuflação; com orifício 

distal e diâmetro interno liso, 

propiciando drenagem rápida 

e eficiente; válvula de 

insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão 

durante sua utilização; 

conector universal que 

permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora; informações sobre 

procedência e validade 

impressas na embalagem; 

garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais; 

Ciruti R$ 3,15 R$ 63,00 
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fabricada em Látex de 

borracha 100% natural 

siliconada, com ponta distal 

atraumática; fácil inserção no 

canal uretral, proporcionando 

maior conforto ao paciente;  

embalagem atóxica, 

esterilizada por Raio Gama;  

com validade; REGISTRO 

no MS; uso único- proibido 

reprocessar. (Sonda com 

duas vias, nº 16 e capacidade 

do balão 30cc). 

160 12 
Sonda de 

Foley, 2v, nº 

12F 

Sonda de Foley 2V nº 18F, 

30cc com balão resistente a 

alta pressão e de fácil 

insuflação; com orifício 

distal e diâmetro interno liso, 

propiciando drenagem rápida 

e eficiente; válvula de 

insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão 

durante sua utilização; 

conector universal que 

permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora; informações sobre 

procedência e validade 

impressas na embalagem; 

garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais; 

fabricada em Látex de 

borracha 100% natural 

siliconada, com ponta distal 

atraumática; fácil inserção no 

canal uretral, proporcionando 

maior conforto ao paciente;  

embalagem atóxica, 

esterilizada por Raio Gama; 

produto com validade; 

REGISTRO no MS; uso 

único- proibido reprocessar. 

(Sonda com duas vias, nº 12 

e capacidade do balão 30cc). 

Ciruti R$ 3,15 R$ 37,80 
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161 20 
Sonda de 

Foley, 2V, 

nº 18F 

Sonda de Foley 2V nº 18F, 

30cc com balão resistente a 

alta pressão e de fácil 

insuflação; com orifício 

distal e diâmetro interno liso, 

propiciando drenagem rápida 

e eficiente; válvula de 

insuflação eficaz que 

assegura o enchimento e 

esvaziamento do balão 

durante sua utilização; 

conector universal que 

permite perfeita adaptação 

em qualquer tipo de bolsa 

coletora; informações sobre 

procedência e validade 

impressas na embalagem; 

garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais; 

fabricada em Látex de 

borracha 100% natural 

siliconada, com ponta distal 

atraumática; fácil inserção no 

canal uretral, proporcionando 

maior conforto ao paciente;  

embalagem atóxica, 

esterilizada por Raio Gama; 

produto com validade; 

REGISTRO no MS; uso 

único- proibido reprocessar. 

(Sonda com duas vias, nº 18 

e capacidade do balão 30cc). 

Ciruti R$ 3,15 R$ 63,00 

162 10 

Sonda 

Gástrica 

Levíne 

Descartável 

Estéril  

Sonda Gástrica Levine usada 

em adultos e crianças para 

obter uma mostra do 

conteúdo gástrico a fim de 

realizar estudos laboratoriais 

e para administrar 

medicamentos ou 

alimentação diretamente 

dentro do trato 

gastrintestinal. Produto 

confeccionado em PVC  

transparente, flexível, 

atóxico; em forma de 

cilindro reto e inteiriço, com 

extremidade proximal 

arredondada; dotada de 

MedSond

a 
R$ 1,40 R$ 14,00 
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quatro orifícios distribuídos 

alternadamente e 

eqüidistantes de forma a 

cobrir todo o diâmetro do 

tubo. A extremidade distal 

apresenta devidamente 

acabado e fixado dispositivo 

conector universal com 

tampa. 

Sonda Gástrica Levine nº 20, 

descartável e estéril. 

  

163 500 

soro 

fisiológico 

Solução estéril e apirogênica; 

embalagem em 

polipropileno; transparente; 

alça giratória 360º e retrátil; 

lacre de segurança metálico; 

um bico com duas entradas, 

que facilitam a inserção de 

medicamentos. Registro 

M.S. 

Fresenius R$ 2,48 
R$ 

1.240,00 0,9% frasco 

de 500ml 

164 400 

Soro 

fisiológico 

0,9% frasco 

de 125ml 

Solução estéril e apirogênica; 

embalagem em 

polipropileno; transparente; 

alça giratória 360º e retrátil; 

lacre de segurança metálico; 

um bico com duas entradas, 

que facilitam a inserção de 

medicamentos. Registro 

M.S. 

Equiplex R$ 1,95 
R$ 

780,00 

165 1000 

Soro 

fisiológico 

0,9% frasco 

de 250ml 

Solução estéril e apirogênica; 

embalagem em 

polipropileno; transparente; 

alça giratória 360º e retrátil; 

lacre de segurança metálico; 

um bico com duas entradas, 

que facilitam a inserção de 

medicamentos. Registro 

M.S. 

Eurofarm

a 
R$ 2,24 

R$ 

2.240,00 

172 

1 
tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

Solidor R$ 2,60 R$ 2,60 

Nº 2,0 
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retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 2.0 mm  

173 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho:  2.5 mm.  

Solidor R$ 2,05 4,10 
Nº 2,5 

174 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 3.0 mm  

Solidor R$ 4,05 R$ 8,10 
Nº 3,0 

175 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 3.5 mm  

Solidor R$ 2,60 R$ 5,20 
Nº 3,5 

176 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 4.0 mm  

Solidor R$ 2,05 R$ 4,10 
Nº 4,0 

177 

1 tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

Solidor R$ 3,18 R$ 3,18 
Nº 4,5 
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radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 4.5 mm  

178 

1 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 5.0 mm  

Solidor R$ 3,18 R$ 3,18 
Nº 5,0 

179 

1 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 5.5 mm  

Solidor R$ 3,18 R$ 3,18 
Nº 5,5 

180 

1 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 6.0 mm  

Solidor R$ 2,05 R$ 2,05 
Nº 6,0 

181 

1 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 6.5 mm  

Solidor R$ 3,18 R$ 3,18 
Nº 6,5 

182 
2 tubo 

Endotraque

al Sem 

Tubo endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

Solidor R$ 3,35 R$ 6,70 
Nº 7,0 
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Balão Em 

PVC 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 7.0 mm  

183 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Sonda endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 7.5 mm  

Solidor R$ 3,43 R$ 6,86 
Nº 7,5 

184 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Sonda endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 8.0 mm  

Solidor R$ 3,43 R$ 6,86 
Nº 8,0 

186 

2 

tubo 

Endotraque

al Sem 

Balão Em 

PVC 

Sonda endotraqueal sem 

balão, em PVC com silicone 

(termosensível), descartável, 

com conector semi-montado, 

transparente, graduado, linha 

radiopaca contínua, 

extremidade atraumática 

retraida, estéril, para 

intubação oral e nasal. 

Tamanho: 9.0 mm  

Solidor R$ 3,73 R$ 7,46 
Nº 9,0 

 

 

QUADRO 02 -  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EXERCÍCIO DE 

2018 

Item Quant. Unid. Descrição do Produto Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

3 10 Caixa 

Agulha gengival 30g curta, 

descartável tribiselada, 

siliconada, estéril, embalada 

individualmente, p/ anestesia 

Injex R$ 28,00 R$ 280,00 
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local – caixa com 100 unid. 

4 3 Caixa 

Agulha gengival 30g 

EXTRA CURTA, 

descartável tribiselada, 

siliconada, estéril, embalada 

individualmente, p/ anestesia 

local – caixa com 100 unid. 

Injex R$ 28,00 R$ 84,00 

11 2 Pacote 

Bicarbonato de sódio para 

reposição no aparelho de 

profilaxia (granulação 

extrafina) pacote de 100g 

Maquira R$ 4,36 R$ 8,72 

57 500 Unid. Creme dental com flúor Ice Fresh R$ 1,50 R$ 750,00 

58 100 Unid. Creme dental sem flúor Condor R$ 5,40 R$ 540,00 

60 6 Pacote 

Cunha anatômica, madeira, 

colorida, sortida – pacote c/ 

100 unidades – Similar: TDV 

Iodontosul R$ 9,00 R$ 54,00 

66 5 Caixa 

Esponja hemostática de 

colágeno hidrolizado 

(gelatina) liofilizada, 

esterilizada – cx c/ 10 unid. 

Similar hemospon 

Maquira R$ 21,50 R$ 107,50 

67 2 Unid. Eugenol Iodontosul R$ 8,70 R$ 17,40 

69 10 Rolo 
Fio dental encerado, com 

menta – rolo de 500mts. 
MedFio R$ 8,86 R$ 88,60 

74 200 Pacote 

Jaleco manga LONGA 

descartável – pacote com 05 

unid. 

Anadonna R$ 6,40 R$ 1.280,00 

75 1 Caixa 
Lâmina de bisturi nº 11 – 

caixa c/ 100 unid. 
Advantive R$ 20,20 R$ 20,20 

76 1 Caixa 
Lâmina de bisturi nº 15 – 

caixa c/ 100 unid. 
Advantive R$ 20,20 R$ 20,20 

77 3 Frasco 

Líquido evidenciador de 

placa bacteriana – frasco 

com 500 ml – Similiar: 

Eviplac 

Iodontosul R$ 7,15 R$ 21,45 

82 60 Caixa 

Máscara cirúrgica 

descartável tripla (3 

camadas) com clip e elástico 

– caixa c/ 50 unid. 

Innova R$ 4,70 R$ 282,00 

85 30 Frasco 

Óleo lubrificante 

UNISPRAY de baixa 

viscosidade para 

equipamentos de baixa e alta 

rotação, com bico BORDEN 

– frasco com 200ml/143g 

Maquira R$ 16,91 R$ 507,30 
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96 2 Unid. Porta matriz Toflemire CassiFlex R$ 19,50 R$ 39,00 

110 1 Pacote 

Tira de lixa em aço 4mm x 

125mm x 0,12mm – pacote 

c/ 12 unid. – Similar: 

Biodinâmica 

Biodinamica R$ 4,27 R$ 4,27 

 

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 

 

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. 
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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. 

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; 
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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: 

  

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. 
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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. 

 

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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