PROCESSO LICITATORIO N° 70/2021
PREG.AO ELETRONICO N° 41/2021
ATA DE REGISTRO DE PRE(_;OS N°

3 K /2021

Aas 28 dias do mes de julho de 2021 , a INSTITUl<;.AO DE COOPERA<;.AO INTERMUNICIPAL
DO MEDIC PARAOPEBA - ICISMEP, CNPJ N° 05.802.877/0001-10, 6rgao gerenciador, com
sede na Rua Sao Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, CEP 32600-284, no Municipio de Betim, Estado
de Minas Gerais, a seguir denominada ICISMEP, neste ato representada par seu diretor geral o
Sr. Eustaquio da Abadia Amaral e POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTOA, com
sede na Avenida Gabriel Ramos da Silva, n° 1245, Bairro Parque Industrial II, no Municfpio de
Sao Sebastiao do Paraiso/MG, CEP 37.950-000 , Telefone (35) 3539-4774, e-mail
rs.pedidossuturas@medtronic.com, inscrita no CNPJ sob o n° 03.812.429/0001 -71, lnscri9ao
Estadual n° 647.077.545.0010, neste ato representada par sua procuradora Sra. Dorothea
Pereira Machado, inscrita na CPF sob o n° 647.622.546-49 e portadora da Carteira de
ldentidade n°
07728512-0, expedida pela SSP/RJ; AGIS MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, com sede na Avenida Barbacena, n. 0 438 , Bairro Barro Preto , no
Municipio de Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-130, Fane (31) 3335-1717, e-mail
proposta@agismedical.com.br, inscrita no CNPJ sob o n. 0 05.222.267/0001-47, lnscri9ao
Estadual n. 0 062.384.731.00-10 , neste ato representada par sua procuradora. Stephanie Souza
Naves, inscrita no CPF sob o n° 078.998.346-00 e portadora da Carteira de ldentidade n° MG13.301 .231, expedida pela SSP/MG, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/1993,
observadas, ainda , as disposi96es do Edital do PROCESSO LICITATORIO N° 70/2021 , na
modalidade PREG.AO ELETRONICO N° 41/2021 , do tipo menor pre90, para registro de pre9os,
regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993, e demais disposi96es legais
aplicaveis, de acordo com o resultado da classificac;ao das propostas apresentadas no Pregao,
resolve registrar os prec;os das empresas acima citadas, de acordo com o item disputado e a
classificac;ao par elas alcanc;ada, observadas as condi96es do Edital que integram este
instrumento de registro , mediante as condi96es a seguir situadas:
1.

DO OBJETO

1.1 -

A presente Ata tern coma objeto o registro de prec;os para futura e eventual aquisi9ao de
fios cirurgicos, conforme especifica96es constantes no Termo de Referencia do Edital do
Processo Licitat6rio supracitado.

2.

DA VALIDADE DA ATA

2.1.

- Esta Ata de Registro de Prec;os tern validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicac;ao, vedada sua prorroga9ao.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS
3.1.

O gerenciamento desta Ata cabera

4. DAS QUANTIDADES
OR(_;AMENTARIA

a Administrac;ao e Gestao (Logfstica) da ICISMEP.

ESTIMADAS

PARA

CONTRATA<;.AO

E

DA

PREVIS.AO

4.1.

- Estima-se que as aquisi96es decorrentes deste registro de prec;os poderao atingir as
quantidades apresentadas no quadro do item 5.1, durante a validade da Ata.

4.2.

- As despesas decorrentes da contratac;ao, referentes ao 6rgao gerenciador, correrao par
conta das dota96es or9amentarias n° 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012 e
3.3.90.30 .00.1.02.00.10.305.0003.2.0008.
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5.
5.1.

DOS PRECOS REGISTRADOS
- Os pre9os das primeiras empresas colocadas registrados na presente Ata encontramse indicados no quadro abaixo:

)

~tC~SM

I CNPJ N° 03.812.429/0001-71

RAZAO SOCIAL : POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO L TOA
ITEM

Quant.

Unidade

01

30.410

UNIDADE

02

3.674

UNIDADE

04

2.464

UNIDADE

05

6.910

UNIDADE

06

2.624

UNIDADE

)

Descri~ao
Marca

ACIDO POLIGLICOLICO OU PO LIGLACTINA
VIOLETA 1-0, 1/2 -ABSORViVEL, SINTETICO,
TRAN<;ADO, REVESTIDO, COMPR IMENTO DE 70
CM OU 75 CM . AG ULHA DE 1/2 CfRCULO
C ILI NDRICA DE 3,5 CM A 4,0 CM. EMBALADO
fN DIV fDUALMETE EM ENVE LOPES ESTERILIZADO
EM 6XIDO DE ETILENO. -AMPLA
CONCORRENCIA - MARCA: COVIDIEN
POLI ESTER 5-0- FIO PARA SUTURA C IRURG ICA
MULTIFILAMENTAR TRAN<;ADA, NAO
ABSORViVEL, 45 CM DE CO MPRIMENTO, 2X 1/4
CiRCULA ESPATULADA DE 7,9 MM OU 8,7 MM,
EMBALADO INDIVIDUALM ENTE EM ENVELOPES
ESTERILIZADO EM 6XIDO DE ETILENO. AMPLA
CONCORRENCIA - MARCA: COVIDIEN
PO LI PROPILE NO AZUL BIAGULHADO 4-0, 1/2 INABSORViVE L MONOFILAMENTAR,
COMPRIMENTO DE 75 CM, DUAS AG ULHAS COM
PONTAS C [RCULOS, CURVUTURA DE 1/2
CIRCULO, DE 1,5 CM A 1,7CM, EMBALADO
INDIVI DUALMENTE EM ENVELOPES
ESTERILIZADOS EM 6XIDO DE ETILENO. AMPLA
CONCORRE NCIA - MARCA: COVIDIE N
POLI PROPILENO AZUL 6-0, 3/8 BIAG ULHADO MONOFILAMENTAR, INABSORViVEL,
COMPRIMENTO DE 75 CM, COM 2 AGULHAS
CILINDRICAS, 3/8 CiRCULO, DE 1,3 CM A 1,4 CM.
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES
ESTERILIZADO EM 6XIDO DE ETILENO. AMPLA
CONCORRENCIA- MARCA: COVIDIEN
POLI PROPILENO AZUL 7-0, 3/8 - INABSORVIVEL
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Pre~o
Registrado Unitario

Pre~o
Registrado Total

R$4,93

R$149.92 1,30

R$16,80

R$ 61 .723,20

R$6,30

R$ 15.523,20

R$8 ,30

R$ 57.353,00

R$ 17,80

R$ 46.707,20

~~
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MONOFILAMENTAR, COMPRIMENTO DE 60 CM,
DUAS AGULHAS COM PONTAS CfRCULOS,
CURVATURA DE 3/8 CfRCULO, DE 1,0 CM A 1,3
CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
ENVELOPES ESTERILIZADOS EM OXIDO DE
ETILENO. AMPLA CONCORRENCIA - MARCA:
COVIDIEN
Valor Total do Item

I CNPJ N° 05.222.267/0001-47

RAzAO SOCIAL: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM

07

Quant.

4.734

Descri~ao
Marca

Unidade

UNIDADE

SEDA 8-0 BIAGULHADO - NATURAL, TRAN<;ADO,
MULTIFILAMENTAR, NAO ABSORViVEL, COM FIOS
DE 45 CM, COM AGULHA DE 3/8 CIRCULAR
EMBALADO
CM.
ESPATULADA
0,65
INDIVIDUALMENTE
EM
ENVELOPES
ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. AMPLA
CONCORRENCIA - MARCA: MEDTRONIC
Valor Total do Item

5.2.

R$ 331 .227,90

Pre~o
Registrado Unitario

R$35,82

Pre~o
Registrado Total

R$169.571,88

R$ 169.571 ,88

-Valor total dos prei;:os registrados: R$ 500.799,78 (quinhentos mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)

(9J,
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6.

DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1.

- Os produtos deverao ser entregues em ate 10 (dez) dias uteis ap6s emissao da
Autorizac;ao de Fornecimento nas unidades abaixo:
6.1.1 . - ICISMEP - Almoxarifado da ICISMEP , Valle dos igarapes Condominio
Industrial na Av. Getulio Vargas, 51 O - Fernao Dias, lgarape - MG, 32900-000 Galpao: Rua dois - 464.
6.1.2. - MUNICIPIOS:
.

MUNICIPIO

BETIM

BRUMADINHO

ESMERALDAS

ITABIRITO
MATEUS LEME
ONCA DO
PITANGUI

ENDERECO
ENDERE<;O 1: AVENIDA FAUSTO RIBEIRO DA SILVA, 693 - BAIRRO
BANDEIRINHAS, CEP 32.654-805 CONDOMINIO VIGANO & V IGANO
QUADRA 14, LOTE 10, GALPAO D. ENDERE<;O 2 DO HPRB: AV,
EDMEIA MATIOS LAZZAROTTI , 3800, BAIRRO JARDIM BRASILIA
CEP 32.671-602
RUA JACIR REZENDE TEIXEIRA, 390 BAIRRO DO JOTA
ALMOXARIFADO
DA
ATEN<;AO
BASICA:
RUA
DOS
EXPEDICIONARIOS, 63, CENTRO - ESMERALDAS/MG - CEP: 35740000; ALMOXARIFADO DO HOSPITAL 25 DE MAIO: RUA SAO JOSE,
170 - CENTRO - ESMERALDAS/MG - CEP 35740-000.
FRANCISCO DEL REY N°55 BAIRRO: SANTA EFIGENIA ITABIRITOMG CEP 35.450-000
AVENIDA SANTOS DUMONT 2216 , BAIRRO VALE VERDE, MATEUS
LEME. CEP:35.670-000.
R. JOSE FELICIANO DA SILVA S/N CENTRO - CEP 35.655.000 TEL
37.3273.1133.
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7. DOS CRITERIOS DE ACEIT ABILIDADE DO OBJETO

7.1

- O acompanhamento ea fiscalizagao dos produtos, serao real izados pelo responsavel
designado pela ICISMEP, para analise da qualidade e verificagao de sua conformidade
em relagao as especificagoes exigidas no Termo de Referenda .

7.2

- O responsavel designado pela ICISMEP, atestara no documento fiscal
correspondente, a entrega dos produtos nas condigoes exigidas, constituindo tal
atestagao requisito para a liberagao dos pagamentos a fornecedora.

7.3

- Os produtos deverao ser novos e entregues devidamente embalados, acondicionados
e transportados com seguranga e sob a responsabilidade da empresa detentora dos
pregos registrados, no local indicado pela ICISMEP, que recusara o recebimento se o
objeto for entregue em desconformidade com esta previsao .

7.4

- O recebimento definitivo do objeto somente se efetivara com a atestagao referida
anteriormente.

7.5

- No caso de defeitos ou imperfeigoes nos produtos, os mesmos serao recusados,
cabendo fornecedora substitui-los por outros com as mesmas caracterlsticas exigidas
neste termo, no prazo a ser determinado pela ICISMEP.

7.6

- Os produtos que possuem validade deverao ser entregues sem ultrapassar mais que
20% deste prazo, contando da data de entrega na ICISMEP.

a

8 DAS CONTRATA<;OES DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS

8.1 - A criteria da ICISMEP, a Administra9ao e Gestao (Logistica) ICISMEP podera convocar
os proponentes classificados para, no prazo de 03 (tres) dias uteis, contados da data do
recebimento da convocagao , assinar a Ata de Registro de Prego.
8.1.1 - A Ata de Registro de Pregos nao obriga a ICISMEP a firmar a contratagao,
podendo realizar licitagao especifica para aq uisi9ao de um ou mais itens,
obedecida a legislagao pertinente, hip6tese em que, em igualdade de
condigoes, o beneficiario do registro de pre9os tera preferencia.
8.1 .2 - A ICISMEP avaliara o mercado constantemente, promovendo as negociagoes
necessarias ao ajustamento do prego.
8.1 .3 - Se o prego inicialmente registrado se tornar superior ao praticado no mercado,
a ICISMEP negociara com o FORNECEDOR sua redugao, sob pena de
cancelamento do seu registro.
8.1.4 - O fornecedor, antes de receber a Autoriza9ao de Fornecimento , podera
requerer a ICISMEP, por escrito , o cancelamento do registro, se o prego de
mercado se tornar superior ao registrado ou por outro motivo superven iente,
devendo apresentar documentagao comprobat6 ria do fato alegado , ressa lvada
a possibilidade de equilibria econ6mico-financeiro, nos termos da alinea "d" do
inciso II do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993.
8.1 .5 - Nessa hip6tese, ocorrendo o cancelamento , o fornecedor ficara exonerado da
aplicagao de penalidade.
8.1.6 - Cancelado o registro , a ICISMEP podera convocar os demais fornecedores, na
ordem de classifica9ao, possibilitando igual oportunidade de negocia9ao.
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8.1.7 - Nao havendo exito nas negocia96es e nao existindo mais pre9os registrados, a
ICISMEP procedera a revoga9ao da Ata de Registro de Pre9os, relativamente
ao item que restar frustrado.
8.2 - DAS CONDIQOES GERAIS DE CONTRATAQAO

8.2.1

- A contrata9ao nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregatfcia ou
de responsabilidade entre a ICISMEP e os agentes, prepostos, empregados
ou demais pessoas do FORNECEDOR designadas para a execu9ao do
objeto, sendo o FORNECEDOR o unico responsavel por todas as obriga96es
e encargos decorrentes das rela96es de trabalho entre ela e seus profissionais
ou contratados , previstos na legisla9ao patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

8.2.2

- 0 FORNECEDOR guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre
dados, informa96es e documentos fornecidos pela ICISMEP ou obtidos em
razao da execu9ao do objeto contratado , sendo vedada toda e qualquer
reprodu9ao dos mesmos.

8.2.3

- A ICISMEP reserva para si o direito de nao aceitar ou receber qualquer
produto em desacordo com o previsto no Termo de Referencia ou em
desconformidade com as normas legais ou tecnicas pertinentes ao objeto.

8.2.4

- 0 FORNECEDOR nao podera subcontratar, total ou parcialmente a atividade
que constitua objeto da presente ata, sem a concordancia da ICISMEP,
manifestada ap6s o reconhecimento da ocorrencia de motivo justificado e
formalizado por termo aditivo, por meio do qual se mantenha a integral
responsabilidade do mesmo FORNECEDOR pela entrega dos produtos
correspondentes.

8.2.5

- Nenhum acrescimo de quantitative podera ser efetuado, inclusive o
acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, nos termos do
§1° do art. 12 do Decreto 7.892/2013.

8.3 - DA FISCALIZAQAO E DO ACOMPANHAMENTO

8.3.1

- A gestao e a fiscaliza9ao do objeto contratado, assim como o recebimento e
a conferencia dos produtos e/ou servi9os entregues, serao realizadas pela
Administra9ao e Gestao (Logistica) da ICISMEP.

8.3.2

- Ap6s a publica9ao do extrato da Ata , a Administra9ao e Gestao (Logistica)
devera designar um(a) funcionario(a) responsavel pela gestao da presente
Ata.
8.3.2.1 - 0 extrato de designa9ao devera ser publicado no 6rgao oficial da
ICISMEP, em ate 5 (cinco) dias ap6s a publica9ao do extrato da Ata.

8.3.3

- O recebimento, o controle e a conferencia fisica dos produtos serao feitos
pela Administragao e Gestao (Logistica) da ICISMEP, a qual atestara, por
servidor devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a
entrega dos produtos nas condi96es exigidas, inclusive quanto ao quantitativo
contratado, constituindo tal confirma9ao requisito suplementar para a libera9ao
dos pagamentos ao FORNECEDOR.

8.3.4

- A Administra9ao e Gestao (Logistica) da ICISMEP comunicara ao
FORNECEDOR qualquer irregularidade encontrada na execu9ao do objeto,
fixando-lhe prazo para corrigi-la.
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8.3.5

- A Administrac;ao e Gestao (Logistica) da ICISMEP expedira atestado de
inspec;ao do fornecimento dos produtos, que servira coma instrumento de
avaliac;ao do cumprimento das obrigac;oes contratua is e constitui ra documento
indispensavel para a liberac;ao dos pagamentos.

8.3.6

- 0 FORNECEDOR e obrigado a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalizac;ao da contratac;ao pela ICISMEP, bem como permitir o acesso a
informac;oes consideradas necessarias pela Administrac;ao e Gestao
(Logfstica).

8.3.7

- A ICISMEP nao se responsabilizara por contatos realizados com setores ou
pessoas nao autorizadas, salvo nas hip6teses previstas, expressamente,
nesta Ata de Registro de Prec;os.

8.3.8

- 0 acompanhamento e a fiscalizac;ao de que trata esta clausula nao excluem
nem reduzem a responsabilidade do FORNECEDOR pelo correto
cumprimento das obrigac;oes decorrentes da contratac;ao .

8.3.9

- 0 FORNECEDOR devera providenciar a imediata correc;ao de deficiencias,
falhas ou irregularidades constatadas pela ICISMEP referentes as condic;oes
firmadas na presente Ata.

8.3.1 O - A Administrac;ao e Gestao (Logistica) da ICISMEP devera realizar a
verificac;ao qualitativa do objeto executado, consoante as condic;oes
contratadas.
8.3.11 - Na hip6tese de se atingir o limite inicialmente estimado na Ata de Registro de
Prec;os para a contratac;ao , a ICISMEP, nao podera efetuar nenhum
acrescimo, inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/1993, nos termos do §1° do art. 12 do Decreto 7.892/2013.
8.4

· DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

8.4.1

- 0 FORNECEDOR respondera por todo e qualquer dano provocado a
ICISMEP, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissoes de
sua responsabilidade, a qua! nao podera ser excluida ou atenuada em func;ao
da fiscalizac;ao ou do acompanhamento exercido pela ICISMEP, obrigando-se,
a todo e qualquer tempo , a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das multas
e demais penalidades previstas na licitac;ao.

8.4.2

- Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer onus , despesa,
custo, obrigac;ao ou prejuizo que venha a ser suportado pela ICISMEP,
decorrentes do nao cumprimento , ou do cumprimento deficiente, pelo
FORNECEDOR, de obrigac;oes a ela atribuidas contratualmente ou por forc;a
de disposic;ao legal, incluindo, mas nao se limitando, a pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pela ICISMEP a terceiros, multas, penalidades ,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios
e outros.

8.4.3

- Se qualquer reclamac;ao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigac;oes definidas como de responsabilidade do
FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da ICISMEP,
este comunicara ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providencias
necessarias a sua soluc;ao, diretamente, quando possivel, o qua! ficara
obrigado a entregar a ICISMEP a devida comprovac;ao do acordo, acerto,
pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito,
conforme o caso, no prazo que lhe for assinado . As providencias
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administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR nao a eximem das
responsabilidades assumidas perante a ICISMEP, nos termos desta clausula.
8.4.4

- Fica desde ja entendido que quaisquer prejulzos sofridos ou despesas que
venham a ser exigidas da ICISMEP, nos termos desta clausula, deverao ser
pagas pelo FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem,
ou serao objeto de ressarcimento a ICISMEP, mediante a ado9ao das
seguintes providencias:
a) dedu9ao de creditos do FORNECEDOR; ou
b) medida judicial apropriada, a criteria da ICISMEP.

8.5

-DO FATURAMENTO
8.5.1

- Os empenhos, autoriza96es de fornecimentos e notas fiscais deverao ser
emitidos em nome da CONTRATADA, no CNPJ dos documentos
apresentados na licita9ao, que consta no preambu lo desta Ata de Reg istro de
Pre9os.
8.5.1.1 -

8.6

Caso a CONTRATADA tenha apresentado na licita9ao os
documentos da Matriz e da Filial, para efeitos de faturamento sera
considerado o CNPJ da Filial.

- DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO
8.6.1

- A ICISMEP pagan:'.! ao FORNECEDOR o valor correspondente ao
quantitativo de produtos adquiridos pelo 6rgao gerenciador, e efetivamente
entregues, nas condi96es estipuladas no Edital, seus anexos e neste Termo
de Referencia , de acordo com os pre9os que serao registrados, condicionado
a atesta9ao expedida pela Administra9ao e Gestao (Loglstica) da ICISMEP.

8.6.2

- 0 pagamento decorrente da concretiza9ao do objeto sera efetuado pela
ICISMEP, no que tange aos itens adquiridos pelo 6rgao gerenciador, ap6s a
comprova9ao da entrega do objeto nas condi96es exigidas, mediante
atesta9ao do responsavel e apresenta9ao dos documentos fiscais atualizados,
no prazo de ate 30 (trinta) dias.

8.6.3

- A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela empresa detentora dos pre9os
registrados em inteira conformidade com as exigencias legais contratuais,
especialmente as de natureza fiscal.
8.6.3.1 - Devera constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregao, n° da Ata de
Registro de Pre90 e n° da Autoriza9ao de Fornecimento.

8.6.4

- ldentificada pela ICISMEP qualquer divergencia na nota fiscal/fatura, devera
devolve-la a empresa detentora dos pre9os registrados para que sejam feitas
as corre96es necessarias, sendo que o prazo estipu lado acima sera contado
somente a partir da reapresenta9ao do documento desde que devidamente
sanado o vlcio.

8.6.5

- Os pagamentos devidos pela lnstitui9ao serao efetuados por meio de
dep6sito ou transferencia eletr6nica em conta bancaria a ser informada pelo
FORNECEDOR, preferencialmente do Banco do Brasil, ou , eventualmente,
por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, vedando-se o
pagamento por meio de boleto bancario.

ICISMEP
8.6 .6

- 0 pagamento nao sera efetuado, enquanto pendente de liquidac;ao qualquer
obrigac;ao financeira decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem que isso
gere direito
alterac;ao de prec;os, correc;ao monetaria ou compensac;ao
financeira.

a

8.6.7

8.7

- Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a empresa
detentora dos prec;os registrados dara a ICISMEP plena, geral e irretratavel ,
quitac;ao dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou
exigir a qualquer titulo, tempo ou forma .

- DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

8.7 .1

8.7.2

- 0 prec;o registrado sera suspenso nos seguintes casos:
8.7.1.1

- Quando o fornecedor, convocado para a contratac;ao , nao
apresentar documentac;ao de habilitac;ao regular nos termos do
Edita!: suspensao ate a comprovac;ao da regularizac;ao, se nao for
caso de reincidencia ;

8.7.1.2

- Quando o fornecedor, convocado para executar o objeto, nao tiver
condic;oes de executa-lo parcial ou totalmente: suspensao de 90
(noventa) dias, contados da data da convocac;ao, se nao for caso de
reincidencia e o fornecedor tiver comunicado a ICISMEP, em tempo
habil, os motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocac;ao
do fornecedor seguinte.

- O prec;o registrado sera cancelado nos seguintes casos :
8.7 .2.1 - Pela ICISMEP:
a) o fornecedor nao cumprir as exigencias do Edita!, salvo a hip6tese
de suspensao do subitem 8.7.1;
b) o fornecedor nao formalizar a contratac;ao decorrente do registro
de prec;os ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;

a

c) o fornecedor der causa
rescisao administrativa do contrato
decorrente do registro de prec;os;
d) em quaisquer hip6teses de inexecuc;ao total ou parcial do objeto
do contrato, decorrente do registro de prec;os, salvo a hip6tese de
suspensao do subitem 8.7.1;
e) o fornecedor nao aceitar reduzir os prec;os registrados na hip6tese
em que esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razoes de interesse publico;
g) na hip6tese de reincidencia de fate que tenha dado origem
suspensao;

a

h) se todos os prec;os forem cancelados, hip6tese em que se
revogara a presente Ata de Registro de Prec;os.
8.7.2.2 - Pelo FORNECEDOR:
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a) mediante solicita<;:ao por escrito, antes de ser convocado por meio
da Autoriza9ao de Fornecimento, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigencias desta Ata;
b) mediante solicita9ao por escrito, na ocorrencia
superveniente, decorrente de caso fortuito ou fon;a maior.

8.8

de

fato

8.7.3

- O cancelamento ou a suspensao, pela ICISMEP, de pre<;:o registrado, sera
precedido do contradit6rio e da ampla defesa.

8.7.4

- A comunica9ao do cancelamento de pre<;:o registrado sera formalizada pela
ICISMEP e publicada no 6rgao Oficial da ICISMEP, por meio do endere90
eletronico https://icismep.mg.gov.br/diario-oficial/ e em seu sitio oficial na
internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de pre<;:os.

- DAS MULT AS E PENALIDADES

8.8.1

- Com fundamento no artigo 7 da Lei n° 10.520/2002 e art. 49 do Decreto n°
10.024/2019, ficara impedida de licitar e contratar com a lnstitui9ao e sera
descredenciada do cadastro de fornecedores da ICISMEP, se existente, pelo
prazo de ate 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da
rescisao unilateral da Ata e da aplica9ao de multa de ate 20% (vinte por
cento) sobre o valor adjudicado, ou , na ausencia deste, sobre o valor da
proposta originaria e demais comina96es legais, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:
8.8.1.1

- Nao assinar a ata de registro de prec;os, quando cabivel ;

8.8.1.2

- Nao entregar a documentac;ao exigida no Edital;

8.8.1 .3

- Apresentar documenta<;:ao falsa;

8.8.1 .4

- Retardar a execuc;ao do objeto;

8.8.1 .5

- Nao mantiver a proposta;

8.8.1.6

- Falhar na execuc;ao da ata;

8.8.1.7

- Fraudar a execuc;ao da ata;

8.8.1.8

- Comportar-se de modo inid6neo;

8.8.1 .9

- Declarar informac;oes falsas;

8.8.1 .1 0 - Cometer fraude fiscal.
8.9

- Para os fins da Subcondic;ao 8.8.1.8, reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos
no arts. 337-F, 337-H, 337-1 , 337-J , 337-K, e 337-M do C6digo Penal (Decreto-Lei n°
2.848/1940).

8.10

- Para condutas descritas nos itens 8.8.1 .1, 8.8.1.2, 8.8.1.3, 8.8.1 .5, 8.8.1.7, 8.8.1.8,
8.8.1 .9 e 8.8.1. 10 sera aplicada mu lta de no maximo 20% (vinte por cento) sobre o
valor adjudicado, ou , na ausencia deste, sobre o valor da proposta originaria.

8.11

- Para os fins dos itens 8.8.1.4 e 8.8.1.6, alem de outras sanc;oes previstas na Ata,
podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida previa defesa, multas na forma
que se segue:
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8.11.1

- Multa de 0,3% (zero virgula tres por cento) por dia de atraso na execu9ao
do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigac;ao contratual ou
legal, ate o 30° (trigesimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de
Servi90, por ocorrencia;

8.11.2

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestagao de
fornecimento nao realizado, a partir do primeiro dia util subsequente ao do
vencimento do prazo para cumprimento das obriga9oes, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos constantes do
instrumento deste Edital, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos
ocultos que o torne impr6prio ao uso a que e destinado, ou diminuam-lhe o
valor ou , ainda, fora das especificac;oes contratadas, hip6tese em que
podera ser declarada a inexecuc;ao total da Ata;

8.11.3

- Multa de ate 20% (vinte por cento) sabre o valor de todas as Notas de
Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento
sistematico e reiterado de obriga9oes assumidas em Ata que comprometam
a presta9ao dos servigos , hip6tese em que podera ser declarada a
inexecugao parcial da Ata.

8.12

- As san9oes previstas , em face da gravidade da infra9ao, poderao ser aplicadas
cumulativamente, ap6s regular processo administrativo, em que se garantira a
observancia dos principios do contradit6rio e da ampla defesa.

8.13

- 0 valor das multas aplicadas, ap6s regular processo admin istrative, sera descontado
dos pagamentos devidos pela ICISMEP.

8.14

Se os valores nao forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual.

8.14.1 - Na hip6tese de inexistir garantia contratual ou os valores devidos da
garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comun icagao
oficial.

8.14.2 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de ate 1O
(dez) dias uteis, contado da solicita9ao da INSTITU lc;Ao.

8.15

- Esgotados os meios administrativos para cobran9a do valor devido pelo
FORNECEDOR
ativa.

a INSTITUlc;Ao,

este sera encaminhado para inscrigao em divida

8.16

- As multas e penalidades previstas neste Edital nao tern carater compensat6rio,
sendo que o seu pagamento nao exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela
reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos causados a ICISMEP por atos
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

8.17

- As sangoes anteriormente descritas tambem se aplicam aos integrantes do cadastro
reserva, em pregao para registro de pregos que, convocados , nao honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administragao publica.

8.18

- As sangoes serao registradas e publicadas no site da lnstituigao.

9.

DAS OBRIGA<;OES DA ICISMEP

9.1

- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociac;ao de prec;os
registrados, por meio da Administrac;ao e Gestao (Logfstica) ICISMEP, para fins de
adequac;ao as novas cond ic;oes de mercado , bem como procedimentos
administrativos para a aplicac;ao de penalidades.

9.2

- Acompanhar a evoluc;ao dos prec;os de mercado por meio da Administrac;ao e
Gestao (Logistica) ICISMEP, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na Ata.

9.3

- Acompanhar e fiscalizar por meio da Administrac;ao e Gestao (Logistica) ICISMEP, o
cumprimento das condigoes ajustadas na presente Ata sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas e comunicando
ocorrencias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte do
FORNECEDOR.

9.4

- Pagar os valores contratados pelos bens efetivamente entregues , pertencentes ao
6rgao gerenciador, no prazo e nas condic;oes contratuais.

10.

DAS OBRIGA<;OES DO FORNECEDOR

10.1

- Responder, integral e exclusivamente , por todos os danos e prejuizos de qualquer
natureza causados direta ou indiretamente por seus empregados, representantes ou
prepostos, aos bens da ICISMEP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do objeto licitado , nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou acompanhamento pela ICISMEP.

10.2

- Arcar com todos os prejuizos resultantes de ac;oes judiciais a que a ICISMEP for
compelido a responder por forc;a da futura contratagao, incluindo despesas judiciais e
honorarios advocaticios.

10.3

- lndicar um Preposto , preferencialmente um membro efetivo de seu quadro de
pessoal, com plenos poderes para representa-la, administrativa e judicialmente, assim
como decidir acerca de questoes relativas a execuc;ao do objeto, e atender aos
chamados da ICISMEP, inclusive em situagoes de urgencia e fora do horario normal
de expediente.

10.4

- Comparecer a ICISMEP, sempre que solicitado, por meio do Preposto, no prazo de
24 (vinte quatro) horas da convocac;ao para esclarecimento de quaisquer problemas
relativos ao objeto licitado.

10.5

- Substituir, a pedido da ICISMEP, o Preposto que nao esteja exercendo os encargos
de sua fungao de forma satisfat6ria.

10.6

- Comunicar imediatamente a ICISMEP qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execuc;ao do objeto contratado.

10.7

- Efetuar a troca de produtos rejeitados pela Administrac;ao e Gestao (Logistica)
ICISMEP, nas hip6teses de desconformidade com as especificac;oes constantes do
Termo de Referencia, defeitos ou imperfeigoes, em no maximo 24 (vinte e quatro)
horas, contados a partir da comunicagao .

10.8

- Efetuar a substituigao de produtos entregues e recebidos, quando comprovada a
existencia de problemas cuja verificagao s6 tenha ocorrido no decorrer da utilizagao
dos produtos.

ICISMEP
10.9

- Providenciar a imediata correc;:ao das deficiencias, falhas ou irregularidades
constatadas pela ICISMEP referente as condic;:oes firmadas na presente Ata .

10.1 O - Viabilizar o atendimento das condic;:oes firmadas a partir da data da publicac;:ao da
presente Ata.
10.11

- Entregar os produtos devidamente embalados, acondicionados e transportados com
seguranc;:a e sob sua responsabilidade, no local indicado pela ICISMEP, que recusan1
o recebimento se o objeto for entregue em desconformidade com esta previsao.

10.12 - Cumprir os prazos estipulados, observar, atender e respeita r a legislac;:ao aplicavel,
bem coma fornecer e garantir a qualidade dos produtos, preservando a ICISMEP de
qualquer demanda ou reivindicac;:ao que seja de sua responsabilidade.
10.13 - Manter, durante o prazo de vigencia da presente Ata todas as condic;:oes de
habilitac;:ao exigidas no Edital, devendo comunicar a ICISMEP, imediatamente,
qualquer alterac;:ao que possa comprometer a manutenc;:ao de contrato decorrente
desta Ata.
11.

DAS IMPUGNA<;OES AOS PRE<;OS REGISTRADOS

11 .1

- lmpugnac;:ao aos prec;:os registrados, em razao da incompatibi lidade destes com os
prec;:os praticados no mercado, podera ser interposta por qualquer cidadao, durante a
vigencia desta Ata, devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade :
11 .1.1

- Ser protocolizada na ICISMEP, situado na situada na Rua C6rsega , n° 318,
Arquipelago Verde, Betim/MG.
11.1 .1.1

11.1.2

- A ICISMEP nao se responsabil izara por impugnac;:oes
enderec;:adas via postal ou por outras formas entregues em locais
diversos do mencionado no item acima e que, po r isso, nao sej am
protocolizadas na vigencia da Ata de Reg istro de Prec;:os.

a

- Ser dirigida
Administrac;:ao e Gestao (Logistica) ICISMEP, setor
gerenciador desta Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade,
decidira a respeito, devendo, uma vez comprovada a procedencia do pedido,
tomar, conforme o caso , as medidas cabiveis;
11.1.2.1

- A decisao da Administrac;:ao e Gestao (Logistica) ICISMEP
sera enviada ao impugnante via correio eletronico .

11 .1.3

- Canter o numero da Ata de Registro de Prec;:os a qua! se refere , com a
descric;:ao do objeto e a identificac;:ao do(s) item(s) cujo(s) prec;:o(s) esteja(m)
sendo impugnado(s);

11 .1.4

- Canter o name completo , a qualificac;:ao, c6pia do documento de identidade e
do Cadastro de Pessoa Fisica e o enderec;:o do impugnante;

11.1.5

- Canter provas da incompatibilidade do prec;:o impugnado, por meio de
pesquisa atualizada do mercado.

12.

DA FRAUDE EDA CORRUP<;AO

12.1

- Os fornecedores deverao observar os mais altos padroes eticos durante o processo
licitat6rio e a execuc;:ao do contrato , estando sujeitas as sanc;:oes previstas na
legislac;:ao brasileira.
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12.2

- Os fornecedores devem observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontrata9ao, o mais alto padrao de etica durante a
execu9ao do objeto da presente ata .

12.2.1 - Para os prop6sitos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a a9ao de servidor publico
no processo de licita9ao ou na execu9ao de contrato;
b) "pratica fraudulenta": a falsifica9ao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenci ar o processo de licita9ao ou de execu9ao de contrato;
c) "pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
6rgao licitador, visando estabelecer pre9os em niveis artificiais e naocompetitivos;
d) "pratica coercitiva": causar dano ou amea9ar causar dano, direta ou
indiretamente , as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participa9ao em um processo licitat6rio ou afetar a execu9ao do contrato; e
e) "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspe96es ou fazer declara96es falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral , com o objetivo de impedir materialmente a apura9ao
de alega96es de pratica prevista acima; (ii) atos cuja inten9ao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspe9ao.
13 DA UTILIZACAO
PARTICIPANTES

DA

ATA

DE

REGISTRO

DE

PRECOS

POR

ORGAOS

NAO

13.1

- Na forma do artigo 22 , do Decreto n° 7.892/2013, a ata de registro de pre9os, durante
sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou Entidade da Administra9ao
Publica que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante anuencia do 6rgao
gerenciador, 1C1SMEP.

13.2

- Os 6rgaos e Entidades que nao participaram do registro de pre9os, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de pre9os, deverao consultar a 1C1SMEP para manifesta9ao
sobre a possibilidade de adesao.

13.3 - Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pre9os, observadas as condi96es
nela estabelecidas, optar pela aceita9ao ou nao do fornecimento decorrente de adesao ,
desde que nao prejudique as obriga96es presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

13.4

- As aquisi96es ou as contrata96es adicionais de que trata esta clausula nao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocat6rio e registrados na ata de registro de pre9os para o 6rgao
gerenciador e para os 6rgaos participantes.

13.5

- 0 quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de pre9os nao excedera, na
totalidade, a 02 (duas) vezes o quantitativo do item registrado na ata de registro de pre9os.

13.6

- Ap6s a autoriza9ao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisi9ao ou contrata9ao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia
da ata.

13.7

- Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos

a cobran<;a do cumprimento pelo
fornecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a aplica9ao, observada a ampla
15 de 16

ICISMEP
defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relac;ao as suas pr6prias contratac;oes.

14 DO FORO
14.1

- Fica eleito o faro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Reg istro de Prec;os, valendo esta
clausula coma renuncia expressa a qualquer outro faro, par mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
E, par estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro
de Prec;os em O (uma) via, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
DOROTHEA PEREIRA
MACHADO:647622546
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1- ______________

2-

Nome Completo:
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Nome Completo:
Carteira de ldentidade:
CPF:

Tamara Rcfl:e Alves Cecilio
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