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PREGÃO PRESENCIAL N° 0549/2018 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO lICITATÓRIO N° 053/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

AQ~ /1 dias QQmês de ~ OtV) e.; V'{) do ano de 2019i Q MUNICíPIO D~
CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Joaquim
Gonçalves da Fonseca, n° 493, Bairro Mizael Bernardes, CÓRREGO FUNDO/MG, CEP 35.568-000,
inscrito noCNPJ sob o número 01~B14B62/0001-77,"neste ato representado pela-Prefeita-ÉricaMaiia
Leão Costa, por intermédio da Preqceíra e Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de
Preços, referente ao Pregão Presendal 05312Õ1ã, que obietlva o Registro de Preços para tufUra
e Eventual Aquisição de Dieta Cetogênica - para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas, por um período de
12meses, observadas as especificações, as preços, os quantitativos e os fornecedores classificados
na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se
esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLAÚSULA I • DO OBJETO
Fica registrado neste "MuniCípio de "CDRREB-O -FUNDD1MG o preço do (s) "fornecedor (s) abaixo
relacionado objetivando o Registro de Preços para futura e Eventual Aquisição de Dieta Cetogênica
- para aTenderâs necessidades ria Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e
quantidades estabelecidas, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes dos
anexos do Edital, e nas quantidades solicitadas em cada "Ordem de Fornecimento".

CLAÚSULA 11- DA VALIDADE DOS PREÇOS

a) A present-e Ata de Registro de Preçes terá a validade de 12 (!}oze) meses, a contar da" dat-a
de sua assinatura. podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.
b) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Córrego Fundo/MG
não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facuâando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
preferência de fornecimento em iguaidade de condições.

CLAÚSULA 11I- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
"-qlJe~lTão-tenha-participa-do~do--certarrre~-m~uia-nte-préviaUJITsultaao-úrgã-o -gerenciador, tle5de~qtre-
devidamente comprovada à vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras
estabelecidss na Lei n° 8.556183 é demaiS leqislações pertinentes relativas à utfWzàçãode Sistéma
de Registro de Preços .

.cLAÚSULA-IV --DQSflREÇOS-E-llOSJ-ORN"ECEO.ORES-



CONTRATADA: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIREU EPP
CNPJ: 11.050.585/0001-70
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, n° 1383, bairro Centro, na cidade de Divinópolis/MG, CEP: 35500-007
TELEFONE: (37) 3214-9506
E·MAII.:: lil;:11ill.iõe,ê"D1LmbouYlllflt;t>.@-"Qrn'tlhº"Q!ll
RESPONSÁVEL LEGAL: Maria da ApareGida Faria Soares
CPF: &72.S52.716;;OO
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, 126, apto. 302, Bairro Jardim Nova América, Divinópolis-MG, CEP:
35.500-067.

b) Em cada fomecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edltal Pregão Presenelal n° 053/2018, que a precedeu e integ ra o presente
inst[.umento d? compromisso.
c) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é ° constante da proposta apresentada, no
Pregão Presencial n" 053/2018, pela(s) empresats) detentora(s) da presente Ata, os quais estão
expressos na Tabela acima.

CLÁUSULA V - DOS PEDIDOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO
a] No caso de produtos pér€dveis, o prazo de validade na data da eHtrey8 hão poderá ser inferior
a 08 (oito) meses do prazo total recomendado pelo fabricante.
b) O objeto do Processo Licitatório deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado da Unidade de
Pronto.Atendimentodo. MunidpjD,nD-.endere.ço: Rua Santa.Cruzn" 535, Bairro Santa Tereza,
Córrego Fundo, no horário de07hsOOminàs -16hsOOmin, podendo ser em pequenas ou grandes
quantidades.
c) O prazo de entrega deve ser no máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da
Ordem de Fornecimento - OF, seja via e-mal ou pessoalmente.
d) A (s) Ordem (s) de Fornecimento (5) - OF será (ão) enviada (s) preferencialmente via e-mail ou
-pessoalmente.
e) A de Ordem de Fornecimento - OF substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o
contrato nos termos do Art.ô2, §4° da Lei 8.6ô6793.
f) O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas acarretará a anulação do empenho
bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor
suosecuenteconslderando a-ordem-de-classificação-do-certame.

CLAÚSULA VI z:CA FISCAlIZAÇÃO
a) O Município de CÓRREGO FUNDO/MG, através Secretária de Saúde Keli Cristina da Silva,
exercerá a fiscalização, e registrará todas as ocorrências e as deficiências caso encontradas, em
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas;
b) As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto.

CLÁUSULA VII- DO PAGAMENTO
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CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES
a) Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
A-dmtnistraçfur Pública MunicTlJai,-e aos ·licitantes~lre-cametamatosvisam:llJa· frustrar-os ubjCltivo'S-da-
licitação, serão aplicades as sanções legais.
bf O desclimptimehto tetal ou parcia! das obrigações assumidas Pelá: iidtilnte venced ora, sem
justificativa aceita pelo representante do Município de Córrego Fundo, inclusive a entrega do produto
em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento,
resguar.da.dDS_os_pro.cedimentos_le.gais..pertinentes.poderá.acarrstar. nas.sequ intes.sanções:

-i. Advertência;
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo índice
Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;
3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de CaRREGO FUNDO
pelo prazo de 05 (cinco) anos;
4.. Dedaração de inidoneidade-paralicitar ou contratar com-a AdminetraçêcPúblicana forma
prevista no lnciso iV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público
para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo
superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município;

c) Consoante o Art. 45 da Lei 9.784/99, a Administração Pública poderá sem a prévia
.manifestação do interessado. motivada mente ,.adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento,em caso, de risco iminent-e, c-omo forma de prevenir a ocorrência de dano dedifldl ou
impossível reparação
d) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
e) A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de CÓRREGO FUNDO, via Setor
de Tributação, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da
noíificaçãoeneiada pelo Representante do Mu-nicípio de CÓRREGO FUNDO.
f) O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município de
CÓRREGO FUNDO, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da rnuta seja superior
ao credito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
g) Aiícitante qUe convbCàâa âelTtrb 'do prazb de vãliâa'de de sUã proposta não celebrar o contrato,
deixar de entregát à ôocümentàção exígíâá ou apresentar documentação falsa exígíôa, ensejar o
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de
.licit-ar-e contratar com o Mun icipiode Córreqo Fundo-e-s-erá descredenciad-acdo CRC·Municipal,pelo
período de 05 anos se credenciada for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e
nas demais caminaçõe-s lEgais.
h) As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cal~'eu;;t.~ cJ; F~
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a) G J3agamento será efet\:Jacleem até 30 (trinta) dias; mediante apresentaçãe de Nota(s) Fisea!(s)
e consequente aceitação da(s) mesma{s).
b) Todos os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota (s) Fiscal (5) e
consequente aceitação da(s) mesma(s).
c) Os pagamentos-efetuados-sefão-sempre-em-acordo com -as qUBntidades devidament:e~l:mtFegues
no período de vigência do contrato.



i) Em qualql:ler hipótese e aplicações de sanções será assequrade à liei!ante veneeeera e
contraditório e a ampla defesa.
j) Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas na
Seção 11, Capitulo IV da Lei 8.666/93, bem como as penalidades previstas Seção 111, Capitulo IV da
L-ei8Jl661-93.

CLÁUSULA IX;;;;;00 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

a) Os valores registrados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis, no entanto,
poderão ser revistos nos casos de fatos imprevisíveis,previsíveis, mas de consequências
irrcalt:ulávets, taso tortciro, -força rrraior -e'fato tíopríncipe paramanuterrçào -do~u ilíbrio econômico
financeiro, mediante solicitação da detentora com vistas à manutenção do equilíbrio eccnôrnlco-
financeiro da Ata de Registro de Preços, na forma do art. 65, 11"d" da Lei 8.666/93, para tanto, as
eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração
análltica-de-seu impacto nos-custos-da Ata de -Registro de Preços,
b) Excetuando-se o que dispõe a alínea anterior, o preço do obJeto da presente Ata de REgistro de
Preços será fixo e irreajustávet

CLAÚSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I: kAta·de·RegistrodePr-eços'poderá-s-ercance~ad-a,-depteno-dif9ito:
a) Pela Administração,quandQ:
1; A detentora não G!:Jmpriras oarigaçees eonstantes desta Ata de R-egistro de Preços,
2. A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justifi cativa;
3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
-4. Em qualquer das hipóteses eeinexeeuçác total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços;
5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6. Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificadas pela Administração;
7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no edital, será feita
'l1és-sôálmenlé ou '1í6í'··éorrê~lf6lidêficta~éolfr áviso- db~rêcelJimento~,iUl1tâtidb -se~o' co1ill1l'óval1te'~b'S
autos que deram origem ao registro de preços;
8. No caso de ser 1'fjnotado, incerto ou inacessíVel o endeteço da detentoí"a, a comunicação será feira
por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um)
dia da publicação;
-11.. Peías.netentores.iquendo; mediante.solicltação.por escrãucornpmverem.estar. impossibilitadas,
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
e] A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.

-Cl-ÁUSUL-A XI --DA-AUTORIZAÇÃO-P-ARAEMISSÃO- DE -DF
a) O objeto do Processo Licitatório deverá ser entregue no Setor de Almoxarirado da Unidade de~ _. ._. - - - - - - - - - -
Pronto Atendimento do Município, no endereço: Rua Santa Cruz, n° 535, Bairro Santa Tereza,
Córrego Fundo, no horário de 07hsOOmin às 16hsOOmin, podendo ser em pequenas ou grandes
quantidades.
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b] Q prazo de entrega deve ser no máxime de até GS (cinee) elas úteis; após e reeebimente 6;3

Ordem de Fornecimento - OF, seja via e-rnail ou pessoalmente.
c) A (5) Ordem (s) de Fornecimento (s) - OF será (ão) enviada (s) preferencialmente via e-mail ou
pessoalmente.
-d) -A de Ordem de Fernecirnento-cOf -substituifá, -juntoecm -a re-spediva Nota-de Empenho, o
contrato n05 termos do Art62l § 4° da Lei 8.888193.

CLÁUSULA XII • DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
a) Fica eleito o Foro da Comarca de Formiga/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não
e1icôrítfél1fforrrtà~-dé~ré-SDI(tçatf --ehttff as- -pà'rfês~ SêlTdb -esstrfareriiTeTItltitt'áVer -pBla
CONTRATANTE, diante do que dispõe oart. 109, inciso I, da Constituição Federal. As despesas
decorrentes da presente iidtação correrão a tonta das se~Uiíites tlotações orçamentárias
consignadas no Orçamento do Município no exercício em curso.
b) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais
normas.apücáveis. -
ti As despesas decorrentes da presente -lidtação correrão a conta das seguintes dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento do Município no exercício em curso:
Secretaria Municipal de Saúde
Ficha 397 -103011003 2.653 339091 - Recursos Ordinários.
d) O detentor desta Ata de Registro de Preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições da
-proposta, os acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato,nostermos
do art. 65 da Lei n° 8.666193.
e) O detentor desta Ata de Registro de Preços tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do
Termo de Referência, bem como todos os itens e anexos expressos no Pregão Presencial n°
053/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos. inclusive quanto á
obriçatoríedade de manter, durante todo o período de vigência desta Ata, em cornpatibllidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação equa!ificação exigidas na
IiCifaçãõ, de ãcõfdõ córii ó Arf. 55, fnê. XHf, da Lei 8.666193 e suas aifêfãções.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de
·igua!<teor·e·forma na·presenGB·das,testemunhas~que·abai-xo,·também, subscre-vem.

CÓRREGO FUNaO!l\~Gj (17 de iÀ V\ e i vI{)
Pregoeiro e Equipe de Apoio - Portaria ni095i2018:

de 20J9.

NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMNTOS
"7 ALIMENTARES E1RElJÊPP

CNPJ: 11.050.585/0001-70
Maria da Aparecida Faria Soares

CPF: 572.952.716-00
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