Prefeitura :A1unicipa{de Çuzo{ândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGÃO PRESENCIAL N' 027/18
Aos 02 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Gllzolândia-SP, situada na
Avenida Paschoal Guzzo, n° 1.065, Bairro Centro, tendo como Pregoeiro o Senhor Luiz Umberto Maschio,
de acordo com a Portaria nO 00'1/18, e de OUlro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos
da Lei nO 10.520/02, pelo Decreto Municipal nO 1.490, de 16 de abril de 20 I O e Lei nO 8.666/93 e suas
posteriores alterações, e das demais nonnas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial (RI') n° 027/18, c ujo o resultado do procedimento lic itatório foi
homologado pelo Prefeito Municipal de Guzolândia, Senhor Luiz Antonio Pereira de Carvalho, RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisições de suplementos alimentares, nas quantidades, termos e
condições desc ritas no Anexo III do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pelas empresas cuja propostas foram c lassificadas em 10 lugar nO certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

FORNECEDOR: Cirurgica Olimpio Eircli
It.

Q.!.

Un

OI

540

lata

25

90

lata

26

10

lata

Produtos
Dieta
enteral
nutricionalmente
completo
p/nutrição enteral ou oral, para crianças de I a 10
anos, polimérica, isenta de lac!osc e glúten,
acresc ido de vitaminas e mineraIS, c/boa
solubilidade e palatatividade, sabor baunilha, c/400g
Alimento nutricionalmente em pó, para situações
metabólicas especiais, formulado para estado de
tolerância anormal a glicose, especialmente para
pessoas com diabetes, formulado com um sistema
de carboidratos de lenta absorção, qu e ajuda no
conlrole
glicemia,
uma
fórmula
é
da
nonnocalórica e hiperprotéica, isenta de lactose,
sacarose c glútcn, com 4000
Alimento nutricionalmcnte ern pó, para situações
metabólicas especiais, fonnulad o para estado de
tolerância anormal a glicose, especialmente para
pessoas com diabetes, formulado com um sistema
de carboidratos de lenta absorção, que ajuda no
controle
da
glicemia,
uma
fórmula
é
normocalórica e hiperprotéica, isenta de Jactose,
sacarose e glúten, com 400g

Marca

Unit

Total

Abbolt

32,00

17.280,00

Abbott

49,00

4.410,00

Abbolt

49,0 0

490,00

Total

R$ 22.180,00

FORNECEDOR: Raga Produtos Farmaceuticos Ltda
!t.

Q.!.

Un

03

810

lata

05

540

lata

Produtos
Fórmula infantil para lactentes de O a 6 meses,
acrescido de FOS, DHA e ARA, com 800g
Fórmula infantil e de seguimento para lactentes,
para situação metabólica especial para nutrição
enteral ou oral formulado para condições de
refluxo gástrico, com DIV\ e ARA, isenta e
glúten, com 800g
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Marca

Unit

Total

Nestié

19,5 0

15.795,00

Nestlé

19,99

IO.794~0
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11.

Q!.

Vn

07

810

lata

11

720

litro

13

360

lata

17

540

lata

23

540

lata

Produtos
lácteo
para
Suplemento nutriocionalmeme
nutrição oral para adu ltos, acrescido de vitaminas,
minerais e fru too ligosacarídeos, com 400g
Fórmula líquida I1utricionalmente completa,
normocalórica e normolipíd ica, isento de lasctose,
não contém glúten
Fórmula infantil para lactentes de O a 6 meses,
com OHA e ARA e nucleotídeos, não contém
glúten, com 8000
Fórmula infantil com ferro, OHA e ARA para
lactentes, recomendado para bebês de O a 6 meses,
com 800"
Alimento nutrici onalmente completo para nutrição
enteral

Ou

/'
Marca

Unit

Total

Nestlé

39,50

31.995,00

Nestlé

16,00

I 1.520,00

Nestlé

19,50

7.020,00

Nestlé

19,50

10.530,00

Nestlé

49,00

26 .460,00

oral, polimérica, isenta de lactose e

glliten, no rmoca lórica, nonnoprotéica, com 100%
de proteína de origem an imal, acrescido de
vitaminas e minerais, com 400g

R$ 114.114,60

Total

FORNECEDOR: Nultra Saúde Produtos Naturais Ltda-EPP
11.

Qt.

04

90

06

60

08

90

10

60

12

80

Un

Produtos
Fórmula infantil para lactentes de O a 6 meses,
acrescido de FOS, OBA e ARA, com 800g
Fórmula infanti l e de seguimento para lactentes,
para situação metabólica especial para nutrição
enteral ou oral formu lado para condições de
refluxo gástrico, com DHA e ARA, isenta de
glúten, com 800~
Suplemento nutriocionalmente lácteo
para
nutrição oral para adultos, acrescido de vitaminas,
minerais e frutooligosacarídeos, com 400g
Fórmula infantil à base de proteína isolada de
soja, para lactcntes de O a 6 meses, isenta de
lactose e sacarose, com 800g
Fórmula líquida nutricional mente completa,
normocalórica e normol ipíd ica, isento de lasctose,

Marca

Unit

Total

Nestlé

34,00

3.060,00

Nestlé

35,00

2. 100,00

Nestlé

39,50

3.555,00

Nestlé

55,00

3.300,00

Nestlé

18,90

1.512,00

Nestlé

35 ,00

1.400,00

não contém alúten

14

40

Fórmula infantil para lactentes de O a 6 meses,
com DHA e ARA e nucleotídeos, não contém
olúten, com 8001(
Fórmula infa ntil de segmento para lactentes e

(

crianças de primeira infância, a partir do 6 0 mês,

Nestlé
3. 150,00
35,00
com prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos,
com 800g
f1
Fórmula infantil com ferro, DHA e ARA para
:í
lactentes, recomendado para bebês de O a 6 mese~,
Nestlé
35,00
2.IOoiop
18
60
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It.

Ot.

Uo

24

60

lata

Produtos
Alimento nutriciona lmente completo para nutrição
e ntera l ou oral, po l i mérjca~ isenta de lactosc e
glúte n, no rmocalóri ca, normo protéica, com 1000/0
de proteína de ori ge m animal, acresc ido de
v itaminas c mi nerais, com 4000

V

Marca

Unit

Total

Nestlé

49,00

2.940,00

R$ 23.117,00

Total

FORNECEDOR: Sóguimica Laboratórios Ltda

It.

Ot.

09

540

15

81 0

Uo

Produtos
Fórmul a infantil à base de proteína iso lada de
soja, para lactentes de O a 6 meses, isenta de
lactose e sacarose, com 800g
Fó rmul a infantil de segmento para lactentes e
c rianças de prime ira infãncia, a partir do 6° mês,
com pre bióticos, Dl-LA e ARA c nuc\eotídeos,
com 800g

Marca

Uoit

Total

Nestlé

48,00

25 .920,00

Nestlé

19,00

15.390,00

R$ 3.751,50

Total

FORNE CEDOR: Empórío H ospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos e Hospitalares Ltda
It.

Q!.

Uo

19

900

litro

20

100

litro

21

900

Jata

22

100

lata

Produtos
Nutrição oral nutricionalmcnte completa para
crianças a partir de 1 anO de idade, hi percalór ica,
com excelente perfil lipíd ico, rica em vitaminas e
mi nerai s, enriquec ida com exclusivo InI X de
carotenói des e COm o exclusivo MF6 , com 60% de
libras so lúvei s e 40% inso lúveis, isenta de lactose.
com 200ml
Nutrição o ral nutriciona lme ntc completa para
crianças a partir de 1 ano de idade, hiperca lórica,
com exce len te perfil li pídico, rica em vitam inas e
minerais, enriquecida com exclusivo mix de
caroten 6ides e com o exclus ivo MF6, com 60% de
fibras so lúveis e 40% inso lúve is, isenta de lactose,
com 200ml
D ieta nutricional mente completa em pó,
no rmocal órica e Ilo rm o proté ica à base de prote ína
isolada de soja, hi possódica, isenta de sacarose,
lactose e glúten, COm 800g
Dieta nutriciolla lmcntc completa em
p6.
no rm ocalórica e nonno proté ica à base de p rote ína
isolada de soj a, hipossódica, isenta de sacarose,
lactose e g lúten, com 800g

.) O,S)<>)p

Unit

Total

Danone

23,00

20.700,00

D an one

23,00

2.3 00,00

Nutrimed

48,00

43.200,00

r
Nu trimed

~

Total

Marca

48,00

R$ 71.000 00
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Prefeitura :Municipa{de Çuzo{ândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS
2. 1. A presente Ata de Regi stro de Preços terá a validade de sua assinatura e vigorará pelo período de 12
(doze) meses, quando será eneerrado, meSIl"IO que exita saldo .
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Regi stro de Preços, o Município de G uzolândia não será I
obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclus ivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente prevista s para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A Ata dc Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem .
3.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciad or da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de class ificação.
3.3. Caberá ao forneced or beneficiário da Ata de Regi stro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pe la aceitação ou não do fornecimento, quand o os quantitativos forem superiores aos
previ stos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obr igações anteriormente assumidas.
3 A . A Prefeitura Municipal de Guzolândia, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a Serem adquiridos, os
fornecedores para os quai s serão emitidos os pedidos.
3.5. O preço ofertado pelas empresas s ignatárias da presente Ata de Registro dc Preços é o especificado nos
Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial (RP) n" 027/18.
3.6. Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial (RP) n" 027/ 18, que a precedeu e integra o presente instrumento
de compromisso.
3.7. O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial
(RP) n" 027/18, pelas empresas detcntoras da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1 . As empresas vencedoras deverão entregar as mercadorias desta licitação de forma parcelada em até 05
(cinco) dias. contados da solicitacão do município, que será emitida pelo Departamento de Saúde,
conforme as condiçõcs estabelecidas neste Edital.
4.2. O prazo para fornecimento das mercad orias adquiridas no presente Pregão será da assinatura do contrato
e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, quando será encelTado, mesmo que exista saldo.
4.3 . O licitante adjudicatário garantirá a qualidade e/ou a validade do material durante todo o período do seu
consumo, obrigando-se a sanar qualql1er vício que o mesmo venha apresentar, através de troca de todo o
material viciado ou deteriorado, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Guzolândia-SP.
4A. Por ocasião da entrega das mercadorias objeto desta licitação, a Contratada deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento.
4.5. O recebimento do objeto se dará definitivamente, devendo a conferência ser realizada pelo servidor
responsável pelo recebimento.
4.6 Após a conferência, e verificado O atendimento integral do objeto, a Contratante fará um recibo de I,
entrega definitivo.
4.7. Constatadas irregularidades no objeto contratual , a Contratante poderá:
4.7.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou cm parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.7 .2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou reSC ind~i
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
;
4.7.3. Se di sser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas , estas serão d volv . as à Contratada parJ a
I(
devida substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias .
4.8. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada dev á fa '-Ia, em conformida~e
com a indicação da Contratante no prazo máximo de OS (cinco) dias, contad s da
tificação por escrit
mantida o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidí' "" ·mp."stas.
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ESTADO DE SÃO PAULO
4.9. A entrega das mercadorias objeto desta licitação deverá ser feita no Departamento de Saúde, s i
Manoel Candido da Silva, nO 1.200, Centro, nesta cidade de Guzolândia-SP, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
além de outras decorrentes do fornecimento .
CLÁUSULA OUINTA - DOS PRAZOS E CONDICÓES PARA CONTRATACÃO
5.1. A contratação das licitantes vencedoras do presente Pregão será representada pela expedição do
Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto
licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos.
5.2. Convocação para assinatura do Contrato:
5.2.1. Concluído o processo Iicitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto às respectivas
concorrentes vencedoras, estas serão convocadas para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, assi nar o Contrato.
5.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga
se a vender os bens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados em até 20 (vinte) dias, após a emissão de Notas
Fiscais, devidamente conferidas com a Autorização de Entrega, isto é, após a efetiva entrega do produto, de
acordo com o recurso próprio e disponibilidade financeira.
6.2. Os pagamentos serão efetuados através de TED - Transferência Eletrônica Disponível na conta
específica da empresa vencedora (pessoa juridíca) desta licitação, para isso, as licitantes deverão informar a
conta bancária de titularidade da licitane de preferência do Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica
Federal.
6.3. A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de rcsponsabilidade exclusiva das licitantes,
ficando o Municipio eximida de quaisquer erros ou falhas nas informações fornecidas pelas licitantes em
suas propostas.
6.4. Não será admitida em hipótese alguma a emissão de boleto bancário.
6.5. Eventual aquisição onerará verba própria, constante no orçamento vigente, desde que existam recursos
disponíveis.
6.6. Os pagamentos obedecerão as respectivas Ordem Cronológica, estabelecida no artigo 5° da Lei de
Licitações e Contratos nO8.666/93 e suas alterações.
6.7. Nas Notas Fiscais emitidas, deverá constar o nO deste Processo obrigatoriamente.
6.8. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, transportes e traslados,
estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, scguros em geral, outras de natu reza trabalhista,
previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de responsabiJidade exclusiva
da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDICÓES DE FORNECIMENTO
7. 1. A entrega do objeto só estará caractcrizada mediante solicitação do pedido do bem.
7.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura corrcspondente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei
Fedcral n° 10.520, de 17 dejulho de 2002, na Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993 , neste Pregão
no Contrato.
8.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
8.2.1. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, •
correspondente a:
./
8.2.1.1. 1% (um por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao praz para trega do objelo;
:/
8.2.1.2. 2% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo oti~, por parte da propone')t'e
vencedora;
ssar 20% (Vinte~r cer~
8.2.1.3. O montante de multas aplicadas à CONTRAT~DA não poderá ultr
do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICIPIO terá O direito de rescin 'r o Co trato edi~nte
notificação;
I
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ESTADO DE SÃO PAULO
8.2.1.4. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentre de 03 (três) dias úteis da
transito em jul gado do processo administrativo, mediante guia ele recolh ime nto oficial.
8.3 . Suspensão, de acordo com o artigo 7°, da Lei Federa l nO 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante c/ou
Contratada, sem prcjuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Município de Guzolând ia, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, na hipótese de:
8.3.1. Recusar-se a retirar a Autorização de Entrega ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;
8.3.2 . Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital , tendo decla ra do que cumpri a os
requi sitos de habilitação;
8.3.3. Apresentar documentação talsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou
demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao e ncerramen to do certame;
8.3.4 . Retardar a execução do certame por conduta reprová ve l da licitante, registrada em ata;
8.3.5. Não manter a proposta após a homologação;
8.3.6. Desistir de lance verbal reali zado na fa se de competição;
8.3 .7. Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, regist rado em ata;
8.3 .8. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
8.3.9. Fraudar a execução do contrato;
8.3.10. Descumprir as obrigações deco rrentes do contrato.
8.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Admi nistração considerará, motivadame nte, a
gravidade da talta, seus efeitos, bem como os anteced entes da licitante ou Contratada, graduando-as e
pod endo de ixar de aplicá-Ias, se adm itidas as justificativas da lic itante ou Contratada, nos tennos do que
dispõe o arligo 87, cC/pul, da Lei nO8.666/93.
8.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.
8.6. Nenhum pagamento será realizad o à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer Ob rigação
financeira que lhe fo r imposta e m virtude de penalidade ou inadimplência contrat ual.
8.7. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Guzolândia poderá indicar o próximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administ rativo para a apl icação de
penalidades.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERACÃO DA ATA
9.1. A Ata de Registro de Preços pode rá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da
Lei nO8.666/93.
9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o c usto dos serv iços ou bem registrados, cabendo ao Ó rgão Gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se s uperior ao preço praticado
no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
9.3.1. Convocar o fornecedor visaudo à negociação para redução de preços c sua adequação ao praticado
pelo mercado;
9.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberad o do compromisso assumido;
9 .3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superi or aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder c umprir O comprom isso, o Órgão Gerenciador poderá:
9.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

verac idade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
9.4 .2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9 .5. A alteração da Ata de Regist ro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de
habilitaçãO atualizadas do forn ecedor convocado.
9.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenc iador deverá proceder à revogação da Ata (dI
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REG STR
10. 1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
10.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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10.1.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
10.1.3. Presentes razões de interesse público.
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.3. O fornecedor poderá solieitar o eancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovados.
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previ stos no item nesta cláusula, será
feita mediante publicação em Imprensa Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AOUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE COMPRA
11.1 . As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
Órgão Gerenci' o !Prefeitura Municipal de Guzolândia.

LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI ÓES FINAIS
12.1. As
ueslõe decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas
administraI vamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual , no Foro da Cidade de Auriflama-SP,
com exclu ão de qua uer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
I, alínea " ", da Const uição Federal.
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