
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44.05/2020

PREGÃO Nº 044/2020
PROCESSO Nº 23122.011191/2020-14

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, com sede à
Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei, MG, inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nº 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela Pró-Reitora
de Administração, Fernanda Márcia de Lucas Resende, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 044/2020, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
materiais hospitalares (grupo 3036), especificado nos itens do Termo de Referência,
anexo do Edital do Pregão nº 044/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa Emenalli Medical Ltda, CNPJ nº 13.694.036/001-64, com sede na Rua
Diamantina , n° 478, Bairro Arvoredo, 2ª seção, Contagem/MG, telefone nº (31)
3357-7731, e-mail comercial@medical.com.br, representada pela Sra. Regiani Menali
Rodrigues Pereira, RG nº MG 14.654.188, CPF nº 055.351.276-55.

Item Especificação Unid. Quant. Marca
Preço
Unitário

R$

5
Agulha descartável - estéril -
atóxica e apirogênica - 40 x
12 - caixa com 100 unidades.

CX 20 SOLIDOR 7,90

mailto:comercial@medical.com.br,


9

Algodão, tipo ortopédico,
apresentação em mantas,
material em fibra de algodão
crú, tamanho 10cm x 100cm,
características adicionais
enrolado em papel
apropriado, esterilidade não
estéril, tipo embalagem
embalagem individual. Caixa
com 12 rolos.

RL 55 POLARFIX 0,44

10
Almotolia - plástico -
transparente - 500ml - com
tampa.

UND 5 JPROLAB 3,32

11 Atadura gessada - 12cm x
3m. UN 5 POLARFIX 1,74

12 Atadura gessada - 20cm x
4m. UN 15 POLARFIX 3,63

21

Caixa cirúrgica em aço inox
42 x 18 x 09 cm.
Formato:retangular,
comprimento: 42 cm,
largura:18 cm, altura: 9 cm.
Autoclavável.

UN 10 FAMI 393,18

23

Campo operatório -
fenestrado - 0,50 x 0,50m.
Campo cirúrgico, tipo:
fenestrado, material :100%
algodão, dimensão:Cerca de
50 x 50 cm. Deve ser
resistente a lavagem
industrial.

UN 30 POLARFIX 2,61

35

Cateter intravenoso (jelco) -
biomaterial siliconado,
flexível, radiopaco,
descartável, agulha siliconada
biangulado e trifacetado,
protetor agulha-luer lock em
cor, câmara refluxo plástico
transparente.- n.18.

UN 50 DESCARPA
CK 2,39

40

Coletor de urina sistema
fechado, estéril, descartável,
material apropriado, válvula
anti-refluxo, medição fluxo
com escala- fundo achatado
para descarga- 2000ml.

Pc 20 ADVANTIVE 3,63

41

Coletor de urina estéril,
unissex infantil, uso
pediátrico, material
polietileno, recipiente de 18
cm x 7 cm, graduado, com
capacidade para até 100ml,
fita dupla face hipoalergênica,
bordas com selagem de alta
resistência, esterilizado por
óxido de etileno.

UN 200 MEDSONDA 0,70

46
Curativo para punção, blood
stop , redondo , bege , caixa
com 200 unidades.

CX 10 CIEX 13,78



49

Dispositivo de acesso ao
sistema venoso periférico
(escalpe) - 19g - caixa 100
unidades.

CX 2 LABOR
IMPORT 22,07

50

Dispositivo de acesso ao
sistema venoso periférico
(escalpe) - 21g - caixa 100
unidades.

CX 2 LABOR
IMPORT 22,07

51

Dispositivo de acesso ao
sistema venoso periférico
(escalpe) - 25g caixa 100
unidades.

CX 2 LABOR
IMPORT 22,07

52

Dispositivo de acesso ao
sistema venoso periférico
(escalpe) - 27g - caixa 100
unidades.

CX 2 LABOR
IMPORT 22,36

62 Escovas para antissepsia
tamanho padrão, seca. UN 200 FARMAX 1,96

72
Fita indicadora de
esterilização para autoclave.
19mm x 30m.

RL 40 CIEX 3,12

75
Frasco coletor de urina ,
plástico , descartável,
estéril. Frasco de 50ml.

FR 61 JPROLAB 0,38

76

Gel de ultrassom, neutro,
isento de cloreto de sódio,
usado para ultrassonografia|
eletrocardiograma| laser ou
luz intensa pulsada (lip) e
ultrassom e transmissão de
correntes elétricas. Frasco de
1kg.

UND 20 CARBOGEL 8,09

77

Gel lubrificante, a base de
água, 100g, solúvel em água,
transparente, não deve ser
gorduroso e não possuir
cheiro.

UND 100 ADLIN 2,68

83

Lanterna clinica (de bolso) -
pequena: Lanterna Clínica
luz de led (cor prata ou preta).
Deve avaliar reflexos da
pupila e exames clínicos. Tom
de luz amarelado. Ter
acabamento anodizado. LED
de alta potência com vida útil
de até 10.000 horas. Deve
possuir acionamento através
do botão liga/desliga. Clipe de
bolso. Alimentação através de
duas pilhas AAA (palito).
Garantia de 01 ano contra
defeitos de fabricação.

UN 62 MD 15,70

107

Pinça cirúrgica, material aço
inoxidável, modelo dissecção,
tipo ponta reta cm dente,
comprimento 14,
características adicionais
delicada.

UN 45 STARK 13,92



113
Pinça para cateter e sonda
endotraqueal , modelo magil ,
aço inox , adulto , 20cm.

UN 4 STARK 48,20

128

Seringa sem agulha com
conector tipo sip/luer lock ,
plástica , estéril , descartável.
Deve ser embalada
individual em papel grau
cirúrgico - 60ml.

UN 50 DESCARPA
CK 2,20

131

Sonda aspiração traqueal
com válvula digital (sonda
suga); tubo em pvc atóxico,
flexível, conector e válvula de
pressão negativa distal
intermitente. Estéril,
descartável. Tamanho 12.
Pacote com 20 unidades

PCT. 8 MEDSONDA 21,75

132

Sonda nasogástrica , curta ,
flexível ,atraumática ,
transparente, polivinil atóxico,
estéril , descartável. Deve vir
embalada individualmente.N°
18

UN 5 BIOBASE 0,74

133

Sonda nasogástrica . Sonda
trato digestivo, aplicação oro
ou nasogástrica, modelo
levine, material pvc, calibre nº
12, tamanho curta,
comprimento cerca 50 cm,
conector conector padrão
com tampa, componentes
ponta distal fechada, com
orifícios laterais, esterilidade
estéril, descartável,
embalagem individual.

UN 5 BIOBASE 0,58

134

Sonda nasogástrica. Sonda
trato digestivo, aplicação oro
ou nasogástrica, modelo
levine, material pvc, calibre nº
08, tamanho curta,
comprimento cerca 50 cm,
conector conector padrão
com tampa, componentes
ponta distal fechada, com
orifícios laterais, esterilidade
estéril, descartável. Deve vir
embalada individualmente

UN 5 BIOBASE 0,55

135

Sonda retal , atraumatica ,
transparente, polivinil
atóxico , estéril , descartável.
Deve vir embalada
individualmente. N°14.

UN 5 BIOBASE 0,71

136

Suporte para coletor
perfurocortante, metálico de
parede, para coletor de 13
litros.

UND 20 FLEXPELL 27,35

137

Suporte para descarte de
perfurocortante 3l, metálico
de parede para colocar caixa
de perfurocortante.

UND 20 FLEXPELL 27,35



2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - O órgão gerenciador será a Fundação Universidade Federal de São João del-Rei.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade
e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de
registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 - 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 com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1 - Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação
pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para
o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 –
P).

4.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



4.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.

4.6.1 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência
da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE DA ATA

5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

6.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



6.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

6.9 - 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:

6.9.1 - por razão de interesse público; ou

6.9.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.

7.2 - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º,
inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do
Decreto nº 7.892/2013).

7.3 - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.



8.3.1 - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2 - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do
art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via única, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada em
https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php.

São João del-Rei, 27 de outubro de 2020.

__________________________________ ________________________
Fernanda Márcia de Lucas Resende Responsável pela Empresa

Pró-Reitora de Administração Carimbo CNPJ

https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php
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