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 36 – terça-feira, 24 de abril de 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1

Secretaria de eStado de 
Governo de minaS GeraiS

ExTRATO TERMO ADITIvO

Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços 
nº 6832/2013 . Partes: EMG/SEGOv e a Milhas Turismo Ltda-EPP . 
Objeto: I - Alterar a cláusula décima do contrato original, para pror-
rogar a vigência pactuada, que, a partir deste instrumento, passará a 
ser de 20 de abril de 2018 a 20 de outubro de 2018- valor Global: R$ 
59 .850,06 Dotação Orçamentária: 1491 .04 .131 .070 .2037 .00001 .33 .90
 .33 .05 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .701 .2002 .0001 .33 .90 .33 .05 .0 .10 .1;1491 .04 .
122 .044 .4137 .0001 .33 .90 .33 .05 .0 .10 .1 . Assinatura: 20/04/2018 .

3 cm -23 1088994 - 1
Retificação: Publicação do dia 23/04/2018 – Página 46 – 
Coluna 02 - Doação 1012/2018 – Eletrônico – Processo SEI nº 
1490 .01 .0000424/2018-18 . Partes SEGOv e BOM REPOuSO . Onde 
se lê “Município de Bom Despacho”, leia-se “Município de Bom 
Repouso” .
Retificação: Publicação do dia 21/04/2018 – Página 46 – 
Coluna 02 - Doação 896/2018 – Eletrônico – Processo SEI nº 
1490 .01 .0000567/2018-37 . Partes SEGOv e MATIAS CARDOS . 
Onde se lê “Município de Piedade de Ponte Nova”, leia-se “Município 
de Matias Cardoso” .
Termo de Doação Eletrônico nº 952/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000765/2018-26 - Partes: SEGOv e o MuNICÍPIO DE DIA-
MANTINA. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 veículo 
(Toyota - Etios – CHASSI: 9BRK19BT6J2111488) no valor total de 
R$ 51 .000,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato 
na Imprensa Oficial. Assinam: Francisco Eduardo Moreira e Marco 
Antonio viana Leite, pelo doador e Juscelino Brasiliano Roque, pelo 
donatário .
Termo de Doação Eletrônico nº 953/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000710/2018-56 - Partes: SEGOv e o MuNICÍPIO DE 
DOM BOSCO. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 
veículo (Toyota - Etios – CHASSI: 9BRK19BT6J2111359) no valor 
total de R$ 51 .000,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu 
extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Francisco Eduardo Moreira e 
Marco Antonio viana Leite, pelo doador e Iramaia Maria Cordeiro De 
Almeida, pelo donatário .
Termo de Doação Eletrônico nº 959/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000804/2018-40 - Partes: SEGOv e o MuNICÍPIO DE 
FRONTEIRA DOS VALES. Doação em caráter definitivo e sem encar-
gos de 01 veículo (Toyota - Etios – CHASSI: 9BRK19BT8J2110357) 
no valor total de R$ 51 .000,00 . vigência: A partir da data de publica-
ção do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Francisco Eduardo 
Moreira e Marco Antonio viana Leite, pelo doador e Leonardo Medei-
ros da Silva, pelo donatário .

8 cm -23 1089165 - 1

Secretaria de eStado de caSa civil 
e de relaçõeS inStitucionaiS

INTIMAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIvO DE CONSTITuIÇÃO DE 
CRÉDITO ESTADuAL NÃO TRIBuTáRIO - PACE

(Decreto 46 .668, de 15 de dezembro de 2014)

AuTO DE APuRAÇÃO Nº 04/2018
Belo Horizonte, 23 de abril de 2018 .

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DE CASA CIvIL E DE RELAÇÕES INSTITuCIO-
NAIS - SECCRI, vem INTIMAR a Fundo Municipal de Saúde de Sete 
Lagoas acerca da instauração do Processo Administrativo de Consti-
tuição do Crédito Estadual não Tributário – PACE, referente a presta-
ção de serviços de publicação, nos termos do Auto de Apuração citado . 
Desta forma, este Fundo de Saúde deverá efetuar o pagamento do cré-
dito não tributário ou apresentar defesa, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis nos termos do art . 9º, inciso III c/c art . 30 e 31 do Decreto Esta-
dual nº 46 .668/2014 .

Tancredo Antônio Naves
Subsecretário de Imprensa Oficial

SECCRI
5 cm -23 1088999 - 1

INTIMAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIvO DE CONSTITuIÇÃO DE CRÉ-
DITO ESTADuAL NÃO TRIBuTáRIO - PACE

(Decreto 46 .668, de 15 de dezembro de 2014)

AuTO DE APuRAÇÃO Nº 05/2018
Belo Horizonte, 23 de abril de 2018 .

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DE CASA CIvIL E DE RELAÇÕES INSTITuCIO-
NAIS - SECCRI, vem INTIMAR a Prefeitura Municipal de Santa Rosa 
da Serra acerca da instauração do Processo Administrativo de Consti-
tuição do Crédito Estadual não Tributário – PACE, referente a presta-
ção de serviços de publicação, nos termos do Auto de Apuração citado . 
Desta forma, este Município deverá efetuar o pagamento do crédito não 
tributário ou apresentar defesa, no prazo de até 10 (dez) dias úteis nos 
termos do art . 9º, inciso III c/c art . 30 e 31 do Decreto Estadual nº 
46 .668/2014 .

Tancredo Antônio Naves
Subsecretário de Imprensa Oficial

SECCRI
5 cm -23 1089010 - 1

empreSa de peSQuiSa aGropecuária 
de minaS GeraiS

ExTRATO DOS INSTRuMENTOS JuRÍDICOS:
Nº . 169/2018 - Termo - Partes: EPAMIG e Qualyquímica Ind .Com . 
Produtos Químicos S/A . Objeto: Permissão de uso oneroso para parti-
cipação na 21ª ExPOCAFÉ e 9º Simpósio de Mecanização da Lavoura 
Cafeeira . Assinatura: 23/04/2018 . vigência: 23/04/2018 a 23/04/2019 . 
valor: R$9 .958,00 . Assinam: (a)Rui da Silva verneque .- EPAMIG, (b) 
José Ovídio Alves de Bessa - QuALYQuIMICA .
Nº . 170/2018 – Contrato - Partes: EPAMIG e Café Brasil Ind . Com . 
Importação e Exportação Ltda .  . Objeto: Concessão de patrocínio 
para o evento ExPOCAFÉ 2018 . Assinatura: 23/04/2018 .vigência: 
23/04/2018 a 18/08/2018 . valor: R$14 .400,00 Assinam: (a)Rui da Silva 
verneque- EPAMIG - (b)Benedito Roberto Staut -Café Brasil .

3 cm -23 1089112 - 1

companHia de Habitação do 
eStado de minaS GeraiS

AvISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas 
realizará, no dia 08/05/2018 às 09h00min, o Pregão Eletrônico PE 
006/2018 para a contratação de pessoa jurídica para a prestação de ser-
viços de motorista, pessoal de administração, recepcionista, telefonista, 
limpeza e lavador de veículo . Edital de licitação disponível em www .
compras .mg .gov .br . Processo: 5071004000006/2018 ou www .cohab .
mg .gov .br – página “Licitações” – links “Licitações em andamento” – 
“prestação de serviços/fornecimento” .
Informações 31 3915-7022 .

4 cm -23 1088981 - 1

companHia de Saneamento do 
eStado de minaS GeraiS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 

MINAS GERAIS - COPASA MG
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 17 .281 .106/0001-03
NIRE 313 .000 .363-75

EDITAL DE CONvOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ExTRA-
ORDINáRIA (AGE)
Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA DE SANE-
AMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG a se reunirem em 
AGE, a ser realizada às 15:00 horas do dia 07 de maio de 2018, na sede 
social da Companhia, situada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antô-
nio, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia:
(i) fixação da verba para remuneração global dos membros dos Conse-
lhos de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia;
(ii) Reforma do Estatuto Social da Companhia;
(iii) Alteração da Política de Dividendos; e
(iv) Pagamento de Dividendos Extraordinários, condicionado a altera-
ção da Política de Dividendos .
A fim de facilitar o acesso dos Senhores Acionistas à Assembleia, soli-
cita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos 
cuidados da Divisão de Relações com Investidores, até o dia 04 de maio 
de 2018: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido 
pela Brasil, Bolsa, Balcão - B3 ou pelo Itaú unibanco S .A ., institui-
ção prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para 
aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de man-
dato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da 
Lei 6 .404/1976) .
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discu-
tida encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, 
no endereço eletrônico www .copasa .com .br/ri e no website da Comis-
são de valores Mobiliários e da Brasil, Bolsa, Balcão - B3, em confor-
midade com o artigo 135, §3º da Lei 6 .404/1976 e o artigo 6º da Instru-
ção CvM nº 481/2009 .

Belo Horizonte, 19 de abril de 2018 .
Marco Antônio de Rezende Teixeira

Presidente do Conselho de Administração
11 cm -20 1088538 - 1

COMuNICADO DE JuLGAMENTO DE RECuRSO FASE 
DE HABILITAÇÃO Concorrência Nº CPLI .1020180031

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e 
serviços de construção de travessias por Método Não Destrutivo para 
atender as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade Ibirité 
/ MG . A Comissão Permanente de Licitações - CPLI da COPASA MG 
conheceu do Recurso interposto pela empresa AMPARA CONSTRu-
ÇÕES EIRELI, por ser tempestivo e próprio e decidiu por: Negar o 
provimento ao recurso interposto pela empresa AMPARA CONSTRu-
ÇÕES EIRELI e, via de consequência, manter a decisão que a inabili-
tou. Detalhamento nos autos e no site da COPASA. Ratificação da deci-
são recomendada pelo Procurador Jurídico da COPASA MG . Decisão 
ratificada pela Diretora-Presidente da COPASA.

JuLGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Concorrência Nº CPLI .1020180042

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Crescimento vegetativo, Manutenção, Melhorias Operacio-
nais de Esgoto e Recomposição de Pavimentos em ligações prediais 
e redes menores que DN 400 mm, na área de abrangência do Distrito 
Regional de Belo Horizonte - DTLE, incluindo vilas e favelas . Em ses-
são realizada no dia 23/04/2018 a Comissão de Licitações decidiu: a) 
inabilitar a empresa CONSTRuTORA PADOvA LTDA por não aten-
der ao item 7 do Anexo I do Edital; b) habilitar as demais licitantes 
para abertura de Propostas Comerciais (Preços), sendo: CONSÓR-
CIO CONATA – INFRACON DTLE, MOMENTO ENGENHARIA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, EMISSÃO S .A, DM CONSTRu-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA , CONSTRuTORA MARTINS LEITE 
EIRELI , CONSTRuLIFE CONSTRuÇÕES LTDA – ME , MEGA-
SAN HIDRáuLICA LTDA , PROJEÇÕES PROJETOS E CONS-
TRuÇÕES LTDA e CONSTRuTORA SINARCO LTDA . Detalha-
mento encontra-se no site da COPASA MG e nos autos do processo . 
Está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vistas ao processo e 
eventuais recursos .

JuLGAMENTO
Concorrência Nº CPLI .1020180036

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
de implantação de nova fonte de produção para complementação da 
demanda de produção do Sistema de Abastecimento de água de Santo 
Antônio do Monte / MG . Considerando que não houve recurso quanto a 
fase de habilitação, a Sessão de Abertura dos Envelopes nº 2 - Propostas 
Comerciais, das empresas habilitadas, será realizada no dia 23 de Abril 
de 2018 às 14:30 horas, no mesmo local previsto no item 1 .1 do Edital . 
vencedora: CONSTRuTORA ARTEC S/A . valor: R$ 5 .493 .498,03 .

AvISO DE LICITAÇÃO (NOvA DATA)
Tomada de Preços Nº CPLI .0920180039

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e ser-
viços para reformas e adequação do espaço do laboratório da Divisão 
de Qualidade e Controle de Laboratorial - DvQA - Cercadinho, loca-
lizado na BR 356, km 4, Bairro Belvedere, em Belo Horizonte / MG . 
Informamos que a licitação acima, suspensa anteriormente, fica mar-
cada para o dia: 23/05/2018 às 10:30 horas no mesmo local previsto 
no item 1 .1 do Edital . Portanto, a partir desta data estamos disponibi-
lizando um novo arquivo Zipado . Mais informações e o novo caderno 
de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no 
endereço: www .copasa .com .br (link: licitações / Portal de compras e 
licitações / filtros de processos).

JuLGAMENTO
Concorrência Nº CPLI .1020180024

Objeto: prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento das obras 
localizadas em municípios no âmbito da Divisão de Apoio a Expansão 
e Fiscalização - Núcleo Sul - DvNS . vencedora: TECISAN – TÉC-
NICA DE ENGENHARIA CIvIL E SANITáRIA LTDA . valor: R$ 
3 .689 .982,73 .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2018/0322 - PEM . (COM COTA 
RESERvADA PARA ME/EPP)
Objeto: Conexões em Ferro Fundido . Dia da Licitação: 10 de maio de 
2018 às 09:00 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em 25/04/2018 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2018/0348 - PEM . (PARA ME/
EPP COM OPÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO) .
Objeto: Lanche padrão . Dia da Licitação: 10 de maio de 2018 às 14:15 
horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Hori-
zonte . Edital disponível em 25/04/2018 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2018/0386 – PEM . (COTA 
RESERvADA PARA ME/EPP)
Objeto: Pedra de mão . Dia da Licitação: 10 de maio de 2018 às 14:30 
horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Hori-
zonte . Edital disponível em 25/04/2018 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2018/0387 - PES .

Objeto: Serviços de retirada e fornecimento de material filtrante dos 
filtros biológicos percoladores da ETE Central – Araxá/MG. Dia da 
Licitação: 10 de maio de 2018 às 14:45 horas . Local: Rua Caran-
gola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponí-
vel em 25/04/2018 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: 
Fornecedores/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2018/0358 – PES .

Objeto: Serviços de roçada mecanizada de vegetação, roçada de arbus-
tos com roçadeira mecânica e manual . Dia da Licitação: 10 de Maio de 
2018 às 09:15 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em 25/04/2018 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

A DIRETORIA
25 cm -23 1089108 - 1

fundação clóviS SalGado

ExTRATO DE TERMO ADITIvO
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 058/2018 – Entre a Fundação Clovis 
Salgado/FCS e Trio Produções Ltda; Objeto: Inclusão na Cláusula Ter-
ceira e alteração do valor estimativo na Cláusula Quarta; Signatários: 
Augusto Nunes-Filho/FCS e Mariana vieira .

1 cm -23 1088838 - 1

inStituto de deSenvolvimento do 
norte e nordeSte de minaS GeraiS

ExTRATO DE DOAÇÃO
Termo de Doação Eletrônico nº 1071/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000556/2017-46 - Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
TEÓFILO OTONI. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
01 RETROESCAvADEIRA - TIPO COM CARREGADEIRA SOBRE 
ROD - Modelo: JCB 3Cx 4x4 T CF no valor total de R$ 183 .989,00 . 
Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato na Imprensa Ofi-
cial . Assinam: Gustavo xavier Ferreira, pelo doador e Daniel Batista 
Sucupira, pelo donatário .
Termo de Doação Eletrônico nº 54/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000326/2017-48 - Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
CATUTÍ. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 Trator 
agrícola de 75 cv no valor total de R$ 77 .000,00 . vigência: A partir da 
data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Gus-
tavo xavier Ferreira, pelo doador e Geélison Ferreira da Silva, pelo 
donatário .

4 cm -23 1089163 - 1
ExTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018 

celebrado entre o IDENE e o MANIA CRISTINA NEvES MATOS . 
Objeto: Captação, beneficiamento e distribuição de leite pasteurizado 
integral no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA-
Leite . valor: R$1 .619 .090,34 (um milhão, seiscentos e dezenove 
mil e noventa reais e trinta e quatro centavos) . Dotação Orçamen-
tária: 2421 .20 .608 .129 .4515 .0001-3390 – Fontes 24 .1 – 71 .3/0 e 
2421 .20 .608 .129 .2069 .0001-3390 – Fontes 24 .1 – 71 .3/0 . Assinatura: 
12/04/2018 .

2 cm -23 1088783 - 1

Secretaria de eStado de eSporteS

ExTRATO DE DOAÇÃO
Doação nº 221/2018 Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE PARAGuA-
ÇU-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 16 itens 
(equipamentos de ginastica ao ar livre) no valor total de R$ 23 .608,04 . 
vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: 
Ricardo Alexandre Sapi de Paula, pelo Doador e José Tibúrcio do Prado 
Neto pelo Donatário .
Doação nº 233/2018 Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE RIO PARDO 
DE MINAS-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
08 itens (equipamentos de ginastica ao ar livre) no valor total de R$ 
11 .804,02 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . Assi-
nam: Ricardo Alexandre Sapi de Paula, pelo Doador e Marcus vinícius 
de Almeida Ramos, pelo Donatário .

3 cm -23 1089162 - 1

Secretaria de eStado de 
planeJamento e GeStão

ExTRATO DE DOAÇÃO
Termo de Doação Eletrônico nº 1 .126/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1500 .01 .0006477/2018-67 - Partes: SEPLAG e o MuNICÍPIO DE 
BRAZÓPOLIS-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
44 itens de mobiliários de escritório da Bolsa de Materiais e um veículo 
FIAT PáLIO ELx (HMG3599-Chassi 9BD17140B52530092) no valor 
total de R$ 73 .775,85 . vigência: A partir da data de publicação do seu 
extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares 
Dutra pelo doador e Carlos Alberto Morais, pelo donatário .

2 cm -23 1089169 - 1
ExTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL II: Compra Estadual de Medicamentos 
II - Ata de Registro de Preços - Planejamento e Pregão Eletrônico nº 
440 .2017 . Partes: SEPLAG e as Empresas:

ATA II - 440 .17 / ALFALAGOS LTDA
Lote valor Lote valor Lote valor

4 R$ 0,0670 - - - -
ATA III - 440 .17 / BIOHOSP PRODuTOS HOSPITALARES LTDA
Lote valor Lote valor Lote valor

3 R$ 0,0341 39 R$ 0,375 - -
ATA Iv - 440 .17 / BIOLAB SANuS FARMACEuTICA LTDA

46 R$ 3,07 - - - -
ATA v - 440 .17 / CASuLA & vASCONCELOS 

INDuSTRIA FARMACEuTICA E COMERCIO LTDA
1 R$ 2,1100 55 R$ 7,3600 - -

ATA vI - 440 .17 / CIMED INDuSTRIA 
DE MEDICAMENTOS LTDA

41 R$ 5,3068 - - - -
ATA vII - 440 .17 / COSTA CAMARGO COMERCIO 

DE PRODuTOS HOSPITALARES LTDA
6 R$ 0,2700 38 R$ 0,2500 51 R$ 11,0000

ATA vIII - 440 .17 / CRISTALIA PRODuTOS 
QuIMICOS FARMACEuTICOS LTDA

27 R$ 1,4000 42 R$ 16,0200 - -
ATA Ix - 440 .17 / FRESENIuS KABI BRASIL LTDA

30 R$ 2,3000 - - - -
ATA x - 440 .17 / HIPOLABOR FARMACEuTICA LTDA

24 R$ 1,6904 - - - -
ATA xI - 440 .17 / PRATI, DONADuZZI &CIA LTDA

7 R$ 4,4773 20 R$ 0,1755 33 R$ 0,1199
36 R$ 0,0858 - - - -

ATA xII - 440 .17 / SOLuMED DISTRIBuIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODuTOS PARA SAuDE LTDA

17 R$ 0,1206 43 R$ 0,1703 - -
ATA xIII - 440 .17 / SOMA/MG PRODuTOS 

HOSPITALARES LTDA
5 R$ 0,0268 8 R$ 0,4773 28 R$ 0,2670
48 R$ 0,0305 - - - -

vigência: 12 meses, a partir da data da 1º Publicação em 29/03/2018 . 
Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG e Nata-
nael Pereira, Ernani Maciel de Souza, Felipe Thomaz Paletta, Márcio-
nilo Arcanjo de Almeida, Tatiana Braz de Araujo, Marcelo Bragatto 
Araujo  , Alessandro Rotoli Camargo, Maria Aparecida Gomes, Gustavo 
Neves de Magalhães , Juma Mayara Fonseca Costa , Leonardo Teixeira 
Alves de Oliveira , Wellington vernon Lopes de Lima  , pelas empresas .

11 cm -23 1088823 - 1

ExTRATO DE TERMO ADITIvO
TORNA SEM EFEITO a publicação do extrato de termo aditivo do dia 
27/03/2018, página 69 referente ao 1º Termo Aditivo à Ata de Registro 
de Preços nº x – (Pregão Eletrônico nº 35/2017) . Partes: SEPLAG e a 
Empresa CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA . Dag-
mar Maria Pereira Soares Dutra .

1º TERMO ADITIvO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº x – 
(Pregão Eletrônico Nº 35/2017) . PARTES: SEPLAG e a Empresa 
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA . Objeto: alte-
ração de marca e número de registro no Ministério da Saúde para os 
lotes 109, 156 e 210 . Havendo para o lote 210, também a alteração 
de preço . Para o lote 109: no campo Marca/Modelo onde se lê “RMS 
1 .4381 .0058 .027-9 – Enalamed”, leia-se “RMS 1 .0481 .0098 .024-4 
– Genérico Onefarma” . Para o lote 156: no campo Marca/Modelo 
onde se lê “RMS 1 .4381 .0065 .005-6 – Hidromed”, leia-se “RMS 
1 .4381 .0147 .007-8 – Genérico Cimed” . E para o lote 210: no campo 
Marca/Modelo onde se lê “RMS 1 .4381 .0021 .001-3 – Ciconazol”, 
leia-se “RMS 1 .4381 .0101 .001-8 – Genérico Cimed”, e no campo 
Preço Homologado onde se lê “R$ 4,2561”, leia-se “R$ 3,4756” . Assi-
nam: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG e Tatiana Braz 
de Araujo, pela empresa .

1º TERMO ADITIvO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Ix 
– (Pregão Eletrônico/Registro de Preços: 35/2017) . Partes: SEPLAG 
e BIOLAB SANuS FARMACÊuTICA LTDA . Objeto: alteração do 
preço do item registrado nos lotes 226 e 246 . No campo Preço Homo-
logado para o lote 226 onde se lê “R$ 2,3700”, leia-se “R$ 2,2000”; e 
para o lote 246 onde lê “R$ 0,5450”, leia-se “R$ 0,4750” . Assinam: 
Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG e Felipe Thomaz 
Paletta, pela empresa .

7 cm -23 1088821 - 1
ExTRATO DE TERMO ADITIvO

1º TA ao contrato n° 9138008/2017 . Partes: SEPLAG e CLARO S/A . 
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses e reajuste de preços de 2,51% . valor total do contrato: 
R$104 .532,80 . vigência: de 31/03/2018 a 30/03/2019 . Dotação Orça-
mentária: 1502 04 122 186 4135 0001 3390 3916 . Fontes de recur-
sos: 10 .1 e 60 .2 . Assinam: Grasielle Oliveira Esposito pela SEPLAG, 
e Ilmerson Gonçalves de Almeida Gomes e Mauricio Fernandes, pela 
CLARO S/A .

2 cm -23 1088755 - 1
ExTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Planejamento 
e Pregão Eletrônico nº 323/2017 – Farmárcia de Todos - Impressora . 
Partes: SEPLAG e a Empresa Microsens S/A, Lote 01, R$ 995,00 . 
vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: Dagmar Maria 
Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG; e Luciano Tercílio Biz, pela 
empresa .

HOMOLOGAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Planejamento 
e Pregão Eletrônico nº 335/2017 – Compra Estadual de Insumos . Par-
tes: SEPLAG e as Empresas Ammer Comércio de Produtos Químicos 
do Brasil - Eireli - Epp, Lote 06, R$ 8,5122; Multifarma Comercial 
Ltda, Lote 03, R$ 0,4744 e Lote 10, 0,3012; Tecvida comércio e Dis-
tribuição Ltda, Lote 08, R$ 0,2195 e Lote 11, R$ 0,2561 . vigência: 12 
meses, a partir da publicação . Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares 
Dutra, pela SEPLAG; e Júlio Cezar Ribeiro da Silva Filho, Erika Penha 
viana e Luciano Coelho Andrade, pelas empresas .

4 cm -23 1088822 - 1

fundação João pinHeiro

AvISO DE LICITAÇÃO 
- A Fundação João Pinheiro torna público que realizará licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico, dia 07/05/2018; às 09h00m – Pre-
gão nº . 19/2018 – Contratação de empresa para prestação de serviço 
de limpeza no terreno no bairro Horto . O edital estará à disposição dos 
interessados, a partir desta publicação de 9h às 17h na Alameda dos 
Oitis, nº . 190 B . São Luiz/Pampulha ou pela Internet no site www .com-
pras .mg .gov .br . Informações pelo telefone 3448-9529 com a pregoeira 
Cláudia F . Enes, 24 de abril de 2018 . Roberto do Nascimento Rodri-
gues – Presidente .

3 cm -23 1088685 - 1

inStituto de previdência doS ServidoreS 
do eStado de minaS GeraiS

ExTRATO: TERMO DE RESCISÃO AMIGávEL DO 
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 991/2013 . 

Contratante: IPSEMG . Contratado: Thomas Edson Alves Rezende . 
Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de prestação de 
serviços odontológicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, I 
da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 12/03/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta 
Machado e pelo contratado Thomas Edson Alves Rezende .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento 
nº 1565/2014 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Paulo Cesar Ferreira 
dos Santos . Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de pres-
tação de serviços médicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, 
I da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 12/03/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta 
Machado e pelo contratado Paulo Cesar Ferreira dos Santos .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento 
nº 1259/2014 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Haroldo Eustáquio 
Alves Teixeira . Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de 
prestação de serviços médicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 
79, I da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assi-
natura: 21/03/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da 
Matta Machado e pelo contratado Haroldo Eustáquio Alves Teixeira .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento nº 
318/2016 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Renato Marques viana . 
Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de prestação de servi-
ços médicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, I da Lei Federal 
8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 21/03/2018. 
Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta Machado e pelo 
contratado Renato Marques viana .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento 
nº 961/2013 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Mônica Pereira Sapo-
retti . Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de prestação 
de serviços odontológicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, 
I da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 15/02/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta 
Machado e pelo contratado Mônica Pereira Saporetti .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento 
nº 883/2015 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Rafaella viana Mattar 
Mendes . Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de presta-
ção de serviços médicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, I 
da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 21/03/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta 
Machado e pelo contratado Rafaella viana Mattar Mendes .

Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento nº 
162/2017 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Myrian Altieres Braga 
Rodrigues . Rescisão amigável ao contrato de credenciamento de pres-
tação de serviços odontológicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e 
V e 79, I da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – 
Assinatura: 21/03/2018 . Assinam pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da 
Matta Machado e pelo contratado Myrian Altieres Braga Rodrigues .

Extrato: Termo de rescisão unilateral do contrato de credenciamento 
nº 645/2014 Contratante: IPSEMG . Contratada: Riva Soares de Faria . 
Rescisão unilateral ao contrato de credenciamento de prestação de 
serviços odontológicos . Fundamentação Legal: Art . 78, I e v e 79, I 
da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 21/03/2018 . Assina pelo IPSEMG: Cristiano Gonzaga da Matta 
Machado .
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
59/12.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 371/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: RUA 03, 283, PARQUE INDUSTRIAL NORTE, MORRO
ALTO, VESPASIANO/MG

CNPJ/MF: 21.681.325/0001-57

REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA PENHA GAIGHER VIANA

CI (RG): MG 11.274.727 SSP/MG

CPF/MF: 043.067.556-90

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:
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Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

16 1487205

CARBONATO DE CALCIO +

ASSOCIACOES - PRINCIPIO

ATIVO: CARBONATO DE

CALCIO +

COLECALCIFEROL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

1250 MG + 400 UI; FORMA

FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO

1

UNIDADE

OSTEOFIX 1250

MG + 400 UI

Natulab

RMS:

1384100290375

16.668.273 R$ 0,1344 R$ 0,1102
R$

2.240.215,89

18 1495437

CARBONATO DE CALCIO +

ASSOCIACOES - PRINCIPIO

ATIVO: CARBONATO DE

CALCIO +

COLECALCIFEROL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

600 MG + 400 UI; FORMA

FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO

1

UNIDADE

OSTEOFIX

Natulab

RMS:

1384100290464

8.276.734 R$ 0,1463 R$ 0,1200
R$

1.210.886,18

23 1489534

CLORPROMAZINA -

PRINCIPIO ATIVO:

CLORPROMAZINA,

CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL;

APRESENTACAO: AMPOLA 5

ML; 

AMPOLA

CLORIDRATO DE

CLORPROMAZINA

5 MGG/ML

(GENÉRICO)

Instituto de

Hypodermia

RMS:

1038700640031

256.771 R$ 1,1364 R$ 1,0000
R$

291.794,56

37 1490540

METILDOPA - PRINCIPIO

ATIVO: METILDOPA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

250 MG; FORMA

FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO REVESTIDO  

1

UNIDADE

TENSIOVAL 250

MG

Sanval

RMS:

1071401110049

60.621.678 R$ 0,2383 R$ 0,1954
R$

14.446.145,87

40 1488449

METRONIDAZOL - PRINCIPIO

ATIVO: METRONIDAZOL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

100 MG/G; FORMA

FARMACEUTICA: GELEIA;

APRESENTACAO: BISNAGA

50 G; COMPONENTE:

APLICADOR 

BISNAGA

METRONIDAZOL

100 MG/G

(GENÉRICO)

Sanval

RMS:

1071402320039

1.372.405 R$ 3,7500 R$ 3,3000
R$

5.146.518,75

45 1490737

OMEPRAZOL - PRINCIPIO

ATIVO: OMEPRAZOL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

20 MG; FORMA

FARMACEUTICA: CAPSULA

GELATINOSA DURA

1

UNIDADE

OMEPRAZOL 20

MG (GENÉRICO)

Globo

RMS:

1053501720126

314.659.974 R$ 0,0727 R$ 0,0640
R$

22.875.780,11

TIAMINA - PRINCIPIO ATIVO:
CLORIDRATO DE

TIAMINA 300 MG
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58 1488791

TIAMINA, CLORIDRATO;;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:

300 MG; FORMA

FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO

1

UNIDADE

TIAMINA 300 MG

(GENÉRICO)

Hipolabor

RMS:

1134301700024

7.791.075 R$ 0,1591 R$ 0,1400
R$

1.239.560,03

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

 

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua publicação, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
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4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.
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5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;
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Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 27 de Março de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretaria de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________
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Erika Penha Gaigher Viana
Multifarma Comercial Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por Erika Penha Gaigher Viana, Representante
Legal, em 27/03/2018, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 28/03/2018, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0462403 e o código CRC C5215378.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0462403
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA

ENDEREÇO: RUA AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700, DISTRITO
INDUSTRIAL, ALFENAS / MG

CNPJ/MF: 05.194.502/0001-14

REPRESENTANTE LEGAL: NATANAEL PEREIRA

CI (RG): M-4. 112.771 SSP/MG

CPF/MF: 502.690.546-34

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

4 1489178

ANLODIPINO - PRINCIPIO ATIVO: ANLODIPINO,

BESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10

MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1

UNIDADE

BESILATO DE ANLODIPINO

10 MG (GENÉRICO)

Ems

RMS: 1023505360084

22.065.136 R$ 0,0670 R$ 0,0590
R$

1.478.364,11
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;
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4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:
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7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
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9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretaria de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Natanael Pereira
Alfalagos Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL PEREIRA, Representante Legal,
em 19/04/2018, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0548218 e o código CRC 26C0A25F.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0548218
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por César Cristiano de Lima, portadora
do CPF 163.848.146-68, Secretário-Adjunto, designado por Ato do Governador, datado de
28/01/2017, para responder pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme
Resolução de Competência nº 21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, CASTELO -
 CEP: 31330-430 - BELO HORIZONTE/MG

CNPJ/MF: 18.269.125/0001-87

REPRESENTANTE LEGAL: ERNANI MACIEL DE SOUZA

CI (RG): MG-12.173.214 PC/MG

CPF/MF: 067.108.746-05

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

3 1489089

AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1

UNIDADE

CLORIDRATO DE

AMITRIPTILINA 25 MG

(GENÉRICO)

Ems

RMS: 1023508850041

134.482.563 R$ 0,0341 R$ 0,0300 R$ 4.585.855,40
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39 1488422

METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:

METOPROLOL, TARTARATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1

UNIDADE

TARTARATO DE

METOPROLOL 100 MG

(GENÉRICO)

Biosintética

RMS: 1121302680017

3.850.804 R$ 0,3750 R$ 0,3300 R$ 1.444.051,50

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
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desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
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condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.
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8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

César Cristiano de Lima
Secretário-Adjunto

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Ernani Maciel de Souza
Biohosp Produtos Hospitalares Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por Ernani Maciel de Souza, Representante
Legal, em 13/04/2018, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cesar Cristiano de Lima, Secretário de
Estado Adjunto, em 13/04/2018, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550280 e o código CRC 17B5A29F.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550280
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

ENDEREÇO: ROD. FERNÃO DIAS S/N, KM 933 NORTE, BAIRRO
PESSEGUEIROS - CEP: 37640-000 - EXTREMA/ MG

CNPJ/MF: 49.475.833/0016-84

REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE THOMAZ PALETTA

CI (RG): 47.904.819-8 SSP/SP

CPF/MF: 350.585.848-08

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

46 1488546

ONDANSETRONA - PRINCIPIO ATIVO:

ONDANSETRONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 8 MG; FORMA

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

ORODISPERSIVEL 

1

UNIDADE

VONAU FLASH 8 MG

Biolab

RMS: 1097401940185

1.835.346 R$ 3,0700 R$ 2,7016
R$

5.634.512,22
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;
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4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:
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7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
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9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Felipe Thomaz Paletta
Biolab Sanus Farmaceutica Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE THOMAZ PALETTA, Representante
Legal, em 16/04/2018, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550301 e o código CRC 3FECBFD6.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550301
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E

COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA CAETANO PIRRI, Nº 520, MILIONÁRIOS - CEP: 30620-070 -
BELO HORIZONTE-MG

CNPJ/MF: 05.155.425/0001-93

REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIONILO ARCANJO DE ALMEIDA

CI (RG): M-7978248 SSP-MG

CPF/MF: 040.091.146-90

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

1 1487124

ACETATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:

ACETATO DE SODIO TRI-HIDRATADO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MEQ/ML;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML

AMPOLA

ACETATO DE SÓDIO 2

MEQ/ML

Casula e Vasconcelos

RMS: 1640000040013

79.674 R$ 2,1100 R$ 1,7300 R$ 168.112,14
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55 1487418

SULFATO DE ZINCO - PRINCIPIO ATIVO:

SULFATO DE ZINCO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MCG/ML;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML

AMPOLA

SULFATO DE ZINCO 200

MCG/ML

Casula e Vasconcelos

RMS: 1640000050019

137.325 R$ 7,3600 R$ 6,0400
R$

1.010.712,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
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a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
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assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.
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8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

 

Márcionilo Arcanjo de  Almeida
Casula & Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda�

 

Documento assinado eletronicamente por Marcionilo Arcanjo de Almeida,
Representante Legal, em 16/04/2018, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550316 e o código CRC B2E01818.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550316
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA AMG 1920, S/N , GALPÃO 3 - CEP: 37.567-000 - SÃO
SEBASTIÃO DA BELA VISTA/ MG

CNPJ/MF: CNPJ 02.814.497/0007-00

REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA BRAZ DE ARAUJO

CI (RG): 44.129.294-X SSP/SP

CPF/MF: 303.322.858-55

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

41 1487345

MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO:

MICONAZOL, NITRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG/G;

FORMA FARMACEUTICA: PO TOPICO;

APRESENTACAO: FRASCO 30G

FRASCO

NITRATO DE MICONAZOL 20

MG/G (GENÉRICO)

Cimed

RMS: 1438101010018

276.646 R$ 5,3068 R$ 4,6700
R$

1.468.104,99
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;
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4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:
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7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
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9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Tatiana Braz de Araujo
Cimed Industria de Medicamentos Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por TATIANA BRAZ DE ARAUJO, Representante
Legal, em 17/04/2018, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550334 e o código CRC D14F0B50.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550334
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VII - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, Nº 08,
ITAPOÃ - CEP: 29.101-800 -VILA VELHA/ ES

CNPJ/MF: 36.325.157/0001-34

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BRAGATTO ARAUJO

CI (RG): 1170928358 SSP/BA

CPF/MF: 158.436.257-02

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

6 1488180

ATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: ATROPINA,

SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,25

MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML

AMPOLA

ATROFARMA 0,25 MG/ML

Farmace

RMS: 1108500170026

571.638 R$ 0,2700 - R$ 154.342,26
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38 1490583

METOCLOPRAMIDA - PRINCIPIO ATIVO:

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL;

APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML

AMPOLA

METROFARMA 5 MG/ML

Farmace

RMS: 1108500210028

2.082.518 R$ 0,2500 - R$ 520.629,50

51 1488767

SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:

SULFADIAZINA DE PRATA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/G; FORMA

FARMACEUTICA: CREME; APRESENTACAO:

BISNAGA 100 G

BISNAGA

DERMAZINE 10 MG/ML

Silvestre Labs

RMS: 1183600010249

1.841.962 R$ 11,0000 -
R$

20.261.582,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
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adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.
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8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Marcelo Bragatto Araujo��
Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Bragatto Araujo, Usuário Externo,
em 17/04/2018, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550362 e o código CRC 525FAE35.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550362
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VIII - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA ITAPIRA-LINDÓIA, KM 14, PONTE PRETA - CEP:
13970-970 - LTAPIRA/ SP

CNPJ/MF: 44.734.671/0001-51

REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO

CI (RG): 24837066 SSP/SP

CPF/MF: 246.842.158-22

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

27 1487272

FENOBARBITAL - PRINCIPIO ATIVO:

FENOBARBITAL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML

AMPOLA

FENOCRIS 100

MG/ML

Cristália

RMS:

1029800160197

548.321 R$ 1,4000 - R$ 767.649,40
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42 1488465

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO:

MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:

SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO:

FRASCO 10 ML; COMPONENTE: DOSADOR

FRASCO

DORMIRE 2 MG/ML

Cristália

RMS:

1029801430074

378.389 R$ 16,0200 -
R$

6.061.791,78

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
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a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
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assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.
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8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Alessandro Rotoli Camargo
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rotoli Camargo, Usuário
Externo, em 19/04/2018, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550371 e o código CRC 01F83EC6.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550371
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por César Cristiano de Lima, portadora
do CPF 163.848.146-68, Secretário-Adjunto, designado por Ato do Governador, datado de
28/01/2017, para responder pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme
Resolução de Competência nº 21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

ENDEREÇO: AV. MARGINAL PROJETADA, ROD. CASTELO BRANCO, nº 1652
- CEP: 06460-200 - BARUERI/ SP

CNPJ/MF: 49.324.221/0001-04

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA GOMES

CI (RG): 22250846 SSP/SP

CPF/MF: 134.596.108-16

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

30 1487299

GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO 500

ML

FRASCO

GLICOSE 10%

Fresenius

RMS: 1004101070428

715.099 R$ 2,3000 -
R$

1.644.727,70

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
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facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
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fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;
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7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
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valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

César Cristiano de Lima
Secretário-Adjunto

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Maria Aparecida Gomes
Fresenius Kabi Brasil Ltda

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA GOMES, Representante
Legal, em 13/04/2018, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cesar Cristiano de Lima, Secretário de
Estado Adjunto, em 13/04/2018, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550378 e o código CRC 5C22DE89.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550378
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XI - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por César Cristiano de Lima, portadora
do CPF 163.848.146-68, Secretário-Adjunto, designado por Ato do Governador, datado de
28/01/2017, para responder pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme
Resolução de Competência nº 21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: PRATI, DONADUZZI &CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA CHOPIN (MZNINO1 SALA 1), CHÁCARAS REUNIDAS,
SANTA TEREZINHA - CEP: 32183-150 - CONTAGEM/ MG

CNPJ/MF: 73.856.593.0010-57

REPRESENTANTE LEGAL: JUMA MAYARA FONSECA COSTA

CI (RG): 13.181.403 SSP/MG

CPF/MF: 074.681.536-04

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

7 1489232

AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:

AZITROMICINA DI-HIDRATADA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG/5

ML; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA

SUSPENSAO ORAL; APRESENTACAO:

FRASCO 15 ML; COMPONENTE:

FRASCO

AZITROMICINA 200 MG/ 5

ML (GENÉRICO)

Prati

RMS: 1256801850081

2.670.479 R$ 4,4773 R$ 3,9400
R$

11.956.535,63
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FRASCO DILUENTE + SERINGA

DOSADORA

RMS: 1256801850081

20 1489623

CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:

CIPROFLOXACINO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1 UNIDADE

CIPROFLOXACINO 500

MG (GENÉRICO)

Prati

RMS: 1256801500099

25.051.578 R$ 0,1755 R$ 0,1755
R$

4.396.551,94

33 1490354

IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO:

IBUPROFENO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 600 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1 UNIDADE

IBUPROFENO 600 MG

(GENÉRICO)

Prati

RMS: 1256801610031

113.308.568 R$ 0,1199 R$ 0,1055
R$

13.585.697,30

36 1488392

METFORMINA - PRINCIPIO ATIVO:

METFORMINA, CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1 UNIDADE

CLORIDRATO DE

METFORMINA 500 MG

(GENÉRICO)

Prati

RMS: 1256801510061

37.296.406 R$ 0,0858 R$ 0,0755
R$

3.200.031,63

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
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PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
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8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;
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7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

César Cristiano de Lima
Secretário-Adjunto

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Juma Mayara Fonseca Costa�
Prati Donaduzzi & Cia Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por JUMA MAYARA FONSECA COSTA,
Representante Legal, em 12/04/2018, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cesar Cristiano de Lima, Secretário de
Estado Adjunto, em 13/04/2018, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550416 e o código CRC 4C538F58.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550416
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XII - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por César Cristiano de Lima, portadora
do CPF 163.848.146-68, Secretário-Adjunto, designado por Ato do Governador, datado de
28/01/2017, para responder pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme
Resolução de Competência nº 21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PINHEIRO, Nº 6455, BAIRRO BORTOLAN - CEP:
37.704-720 - POÇOS DE CALDAS/MG�

CNPJ/MF: 11.896.538/0001-42

REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA

CI (RG): 34.861.118-3 SSP/SP

CPF/MF: 318.381.338-60

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total
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17 1487191

CARBONATO DE CALCIO +

ASSOCIACOES - PRINCIPIO

ATIVO: CARBONATO DE CALCIO +

COLECALCIFEROL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500

MG + 200 UI; FORMA

FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

REVESTIDO

1

UNIDADE

CALCIMEC D3

Imec

RMS: 1425900080058

7.866.947 R$ 0,1206 R$ 0,0989
R$

948.753,81

43 1490672

NITROFURANTOINA - PRINCIPIO

ATIVO: NITROFURANTOINA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100

MG; FORMA FARMACEUTICA:

CAPSULA GELATINOSA DURA 

1

UNIDADE

NITROFURANTOINA 100

MG (GENÉRICO)

Teuto

RMS: 1037005790039

9.907.332 R$ 0,1703 R$ 0,1499
R$

1.687.218,64

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
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PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.
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7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

César Cristiano de Lima
Secretário-Adjunto

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Leonardo Teixeira Alves de Oliveira�
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Teixeira Alves De Oliveira,
Representante Legal, em 12/04/2018, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cesar Cristiano de Lima, Secretário de
Estado Adjunto, em 13/04/2018, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550428 e o código CRC 1F526296.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550428
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, Nº 515, RESIDENCIAL
PARK - CEP: 37.640-000 -  EXTREMA/MG

CNPJ/MF: 12.927.876/0001-67

REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON VERNON LOPES DE LIMA

CI (RG): M-2.513.019 SSP/MG

CPF/MF: 420.293.336-20

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

ANLODIPINO - PRINCIPIO ATIVO:
BESILAPIN 5 MG

Geolab
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5 1489186
ANLODIPINO, BESILATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1

UNIDADE

Geolab

RMS:

1542302430043

170.699.414 R$ 0,0268 R$ 0,0220
R$

4.574.744,30

8 1489259

AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:

AZITROMICINA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO

1

UNIDADE

AZITROMICINA 500

MG (GENÉRICO)

Medquímica

RMS:

1091700970036

15.861.734 R$ 0,4773 R$ 0,4200
R$

7.570.805,64

28 1490125

FLUCONAZOL - PRINCIPIO ATIVO:

FLUCONAZOL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 150 MG;

FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA

GELATINOSA DURA

1

UNIDADE

FLUCONAZOL 150

MG (GENÉRICO)

Medquímica

RMS:

1091700980031

8.304.560 R$ 0,2670 R$ 0,2350
R$

2.217.317,52

48 1490842

PROPRANOLOL - PRINCIPIO ATIVO:

PROPRANOLOL, CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG;

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO 

1

UNIDADE

SANPRONOL 40 MG

Sanval

RMS:

1071401080034

113.412.669 R$ 0,0305 R$ 0,0250
R$

3.459.086,40

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
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publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;
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5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
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7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.

8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Wellington Vernon Lopes de Lima��
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda

 

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON VERNON LOPES DE LIMA,
Representante Legal, em 19/04/2018, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0550434 e o código CRC 20859013.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0550434
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone:   - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº X - 440.2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2017

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –SEPLAG/Subsecretaria de Gestão Logística, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício
Gerais, 13º, andar- Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.461.142.0001-70, neste ato representado por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
portadora do CPF 686.906.146-72, Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do
Governador, datado de 26/01/2018, para responder pela Subsecretaria de Gestão e Logística
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de Competências nº
21/18.

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de
2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de
setembro de 2013; nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012; nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n.º 47.337 de 12 de
janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/ JUCEMG nº 9.576 de 06 de julho
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3.458/2003; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de
fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG Nº. 10, de 08 de fevereiro de 2018, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 21 de 12 de março de 2018 e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 440/2017, conforme homologada pela Autoridade Competente da
Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

ENDEREÇO: AV. DAS INDUSTRIAS, Nº 263, DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:
39.404-621 - MONTES CLAROS/ MG

CNPJ/MF: 19.570.720/0007-06

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO NEVES DE MAGALHÃES

CI (RG): MG-10.742.772 SSP/MG

CPF/MF: 053.214.066-42

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Compra Estadual de
Medicamentos II, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Lote 
Código

CATMAS
Descrição Resumida Unidade Marca / Modelo Qtde.

Preço

Homologado

Preço - Res

Conj

SEF/SEPLAG

3.458/2003

Valor total

24 1487264

EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA,

HEMITARTARATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

AMPOLA

ADREN 1 MG/ML

Hipolabor

RMS:

540.675 R$ 1,6904 R$ 1,3861
R$

913.957,02
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INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML 1134300010016

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

1.3. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEPLAG/MG através da Subsecretaria de Gestão Logística.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

2.2.2. Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

2.2.3. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

2.2.4. Policia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.

2.2.5. Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

2.2.6. Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP.

2.2.7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.5. Cada adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo
registrado para cada item na Ata de Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador
especificar o quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços se iniciará a partir da data da sua
publicação e terminará na data de 28/03/2019, não podendo ser prorrogada.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o

Ata de Registro de Preços 80 (0570937)         SEI 1500.01.0001515/2017-87 / pg. 68



compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Negociar os preços;

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação,
sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando
a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.

4.8. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada
da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.7. Por razões de interesse público;

5.8. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

5.9. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, caberá aos Órgãos
participantes realizar consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.
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7.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art.
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:

7.2.1. Advertência por escrito;

7.2.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;

7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

7.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.

7.2.4. .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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual 45.902/2012.

7.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:

7.3.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo
de referência, bula do medicamento ou em contrato ou instrumento equivalente;

7.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;

7.3.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

7.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA, como se verdadeira
ou perfeita fosse;

7.3.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

7.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no subitem 7.2.

7.4.1. A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será
quitada por retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

7.5. As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:

7.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

7.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

7.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.5.4. Não mantiver a proposta;

7.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

7.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

7.5.7. Cometer fraude fiscal.

7.6. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Cabe à Subsecretaria de Gestão Logística/SEPLAG gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47337/18.
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8.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2018.

 

_______________________________________

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Subsecretária de Gestão Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

 

______________________________________

Gustavo Neves de Magalhães�
Hipolabor Farmacêutica Ltda

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO NEVES DE MAGALHÃES,
Representante Legal, em 16/04/2018, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dagmar Maria Pereira Soares Dutra,
Subsecretário(a), em 23/04/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0570937 e o código CRC 0A547BC8.

 

Referência: Processo nº 1500.01.0001515/2017-87 SEI nº 0570937
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