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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CNPJ N.0 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 
PROCESSO Nº 029/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2020, autorizado pelo ato de folhas (352) do processo de 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2020, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto 
no artigo 15°. Da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 4.117/06, de 15 de fevereiro de 
2006 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ORGÃO
GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:
Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: CM HOSPITALAR S.A, com sede à Avenida Luis 
Maggioni, nº 2727 - Bloco A - Distrito Empresarial, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
nº. 12.420.164/0001-57, representado por sua representante, Sra. ELISANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS
SANTOS, portadora da cédula de identidade RG nº 28.250.119, e inscrita no CPF/MF sob nº 251.113.738-02, à saber: 

ITEM DESCRIÇAO UNID QTDE MARCA VLR UNIT VL TOTAL 

01 SERINGA PREENCHIDA DE AFLIBERCEPTE UN 32 BAYER 3.096,25 99.080,00 
40mg - ITEM 08 
VALOR TOTAL 99.080,00 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, com início a partir da data da assinatura. 

1.2. O ORGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de empenho 
por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita 
no Edital de PREGÃO Nº. 002/2020.

1.3. O prazo para entrega do respectivo item será o estabelecido no ANEXO 1 - OBJETO DO PREGÃO, inclusive nas 
condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário constante do ANEXO I do edital de
licitações nº 016/2020. 

1.4. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela unidade 
competente, acompanhada das certidões negativa de débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS. 

1.4.1. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea 
"c", da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE "pro-rata-die", relativo ao mês anterior do 
inadimplemento. 

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado 
e assim controlados pelo ORGÃO GERENCIADOR.

1.6. Os produtos, objeto desta Ata, será efetuado de acordo com as Normas Técnicas e demais anexos que fazem parte 
,...._,__integrante deste contrato. 

1.7. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir 
discriminadas, constante da Nota de Empenho específica: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Conta 2020/0350 
10.303.0010.2029.0000 
3.3.90.32.00 

1.8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, 
inclusive, firmar para um ou mais item constante do LOTE registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 
quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item 
28 do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020, que desta Ata faz parte integrante: 

1.9.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o preço total 
correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) 
ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da 
CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 

1.9.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de qualquer 
descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1, sem prejuízo do processo de \;ldvertênci�
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