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ANEXO I 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018-FAMESP/LUCY MONTORO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018-FAMESP/LUCY MONTORO 

PROCESSO Nº 16.584/2018-FAMESP/LUCY MONTORO 
 

ITEM 
QUANT. 
ANUAL 

UNID. 
 CÓD. LUCY 
MONTORO 

 CÓD. 
TABELA SUS  

DESCRIÇÃO 

 

Valor 
Unitário 

Empresa 

01 500 UNID. 932163 0701020598 

 

MATERIAIS ELÁSTICOS PARA MODELAGEM DE COTOS, CONTROLE 
CICATRICIAL OU CONTROLE DE EDEMA DE MEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA. 
 

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA, ATADURA ELÁSTICA AUTO-ADESIVA, MALHA 
TUBULAR OU LUVA COMPRESSIVA CONFECCIONADA EM MATERIAL ELÁSTICO 
E/OU TECIDO, SOB MEDIDA, UTILIZADAS NA MODELAGEM DE COTOS DE 
AMPUTAÇÃO OU PARA CONTROLE DO EDEMA OU DO PROCESSO CICATRICIAL 
DE TODO O SEGMENTO OU PARTES. 

MARCA: VITAL TAPE 
MODELO: COMPRESS 
 

R$ 10,70 

 

Única classificada e detentora da Ata de 
Registro de Preços: 

 

GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP 
CNPJ: 11.050.321/0001-17 

 

03 50 UNID. 932166 0701020628 

 

ALMOFADA DE ASSENTO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM 
CÉLULAS DE AR. 
 

ALMOFADAS DE ASSENTO COM CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS, 
CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA COM VÁLVULAS DE INFLAÇÃO DE 
LATÃO NIQUELADO, CAPA IMPERMEÁVEL E LATERAIS CONFECCIONADOS EM 
MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE AO FOGO E BASE REFORÇADA. REMOVÍVEL 
PARA PERMITIR FECHAMENTO DA CADEIRA DE RODAS. 

MARCA: ROHO 
MODELO: MOSAIC 
 

R$ 975,00 

 

Única classificada e detentora da Ata de 
Registro de Preços: 

 

MULT LEAD PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP 
CNPJ: 68.274.539/0001-72 

 

06 30 UNID. 932174 0701010118 

 

BENGALA CANADENSE REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). 
 

BENGALA CANADENSE EM ALUMINIO COM BRACADEIRA NÃO ARTICULAVEL, 
REGULAGEM PARA AJUSTAMENTO DA ALTURA. PONTEIRAS EM 
BORRACHARESISTENTES (PAR). 
MARCA: INDAIA 
MODELO: MULETA CANAD ALUM-FIXA-ADULT-PRETA (CFPR) 
 

R$ 79,95 

 

Única classificada e detentora da Ata de 
Registro de Preços: 

 

GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP 
CNPJ: 11.050.321/0001-17 
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1. CONSUMO MÉDIO ANUAL: 

 
 

ITEM 
Consumo 

Médio Anual 
Consumo Médio Anual 

TOTAL 

1 500 500 

3 50 50 

6 30 30 
 

2.ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
2.1. Todos os produtos ofertados deverão ser de primeira qualidade; 

2.2 A análise dos materiais será feita exclusivamente por catálogos / Folders; 

2.3. IMPORTANTE: Os produtos a serem entregues, quando da contratação, deverão corresponder às especificações da 

proposta e/ou laudos apresentados, no que tange às suas características e padrão de qualidade, sob pena de rescisão 

contratual e penalidades cabíveis. 

2.4. PARA TODOS OS ITENS, OS PREÇOS OFERTADOS (INCLUINDO ICMS) NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR O VALOR DE 100% 

DA TABELA “SUS”. 

2.5. O(s) item(s) decorrente(s) deste Registro de Preços deverá(ão) ser entregue(s) em até 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho e/ou documento equivalente, em perfeitas condições de uso/funcionamento, nos exatos 
termos da Ata de Registro de Preços/Contratação. 
2.6. A contagem do prazo de entrega terminará com o recebimento do material no local indicado no subitem 2.9 e 2.10 desta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2018-FAMESP/LUCY MONTORO. 
2.7. Se o dia da entrega do(s) item(s) contratado(s) deixar de coincidir com dia que haja expediente no órgão licitante, esta 
será prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente. 
2.8. É obrigatório o atendimento de todos os pedidos concretizados durante a validade da ATA, inclusive para aquele(s) 
cuja(s) entrega(s) esteja(m) prevista(s) para data posterior à da sua validade. 
2.9. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Rede de Reabilitação Lucy Montoro – Unidade Botucatu, 
conforme abaixo: 
2.10. Nas compras efetuadas para a Rede de Reabilitação Lucy Montoro – Unidade Botucatu, a entrega do(s) produto(s) 
deverá ser feita na Unidade de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) da Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro – Unidade Botucatu, localizado na Rodovia Marechal Rondon, Km 25, Bairro Distrito Industrial, na cidade de 
Botucatu - SP - CEP 18.607-810. Nas entrega do(s) produto(s) deverão ser respeitadas as previsões editalícias, correndo por 
conta da proponente todas as despesas pertinentes, envolvendo, entre outras, aquelas com embalagem, seguros, transporte, 
CARGA E DESCARGA, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, respeitando todos os prazos pré-estabelecidos. 
2.11. A CONTRATADA deverá em até 10 (dez) dias úteis providenciar a troca da mercadoria que venha apresentar problemas 
ou esteja fora das especificações desta Ata de Registro de Preços, sendo que todos os custos serão por conta da contratada; 
2.12. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações, devendo ser 
substituídos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, às custas do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
ato convocatório.  
2.13. Responsabilizar-se pela substituição do produto entregue, impossibilitado de uso devido perda ou deterioração de suas 
características, mesmo estando dentro do prazo de validade, em condições normais de estocagem, uso e manuseio, devendo 
ser trocados no prazo máximo a ser determinado pelo setor competente, contados a partir da comunicação formal pela 
Unidade de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) da Rede de Reabilitação Lucy Montoro – Unidade 
Botucatu. O ônus de todas as despesas decorrentes da efetivação da troca será da contratada. 
2.14. A entrega será efetuada na presença dos terapeutas e médicos responsáveis pelo Ambulatório da Unidade de Órteses, 
Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) da Rede de Reabilitação Lucy Montoro – Unidade Botucatu. Caso 
necessário o profissional responsável julgue necessário a recusa do material será fornecido um novo material, sem ônus à 
instituição. 
2.15. Todo processo de prescrição de andador, muleta e bengala e suas respectivas indicações serão discutidas por uma 
equipe multiprofissional, bem como a sua entrega e finalização da reabilitação. 
2.16. O(s) produtos(s) objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, nos exatos termos 
da contratação levada a efeito, sem qualquer despesa adicional. 
2.17. Após pagamento, caso seja necessário algum reparo e outras providências nos produtos não caracterizados mau uso, o 
custo será de responsabilidade da contratada. 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

3.1. As quantidades informadas são anual e seu consumo será mensal, podendo variar conforme a demanda do 
Ambulatório da Unidade de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) da Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro – Unidade Botucatu, estando sujeito a sazonalidades. 
3.2. As solicitações serão mensais, de acordo com as necessidades da Rede de Reabilitação Lucy Montoro – 
Unidade Botucatu, sendo que os quantitativos não são fixos, podendo variar conforme a demanda de consumo. 
 
4. ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) OBJETO(S) DO PREGÃO 
 

4.1. O(s) item(s) decorrente(s) deste Registro de Preços deverá(ão) ser entregue(s) em até 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho e/ou documento equivalente, em perfeitas condições de uso/funcionamento, nos exatos 

termos da Ata de Registro de Preços/Contratação; 
 
5. DO PAGAMENTO  
 

5.1. O prazo de pagamento será de 90 (noventa) dias a contar do recebimento dos materiais; 
 

5.2. Não emitir boleto bancário; 
 

5.3. Todas as despesas de frete deverão estar inclusas. 
 

PERÍODO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: DE 15 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2020. 
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A N E X O  I I  
 

PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 

Nº 
Item 

Mat.-Prima Mão-de-obra Frete Desp. Vendas Lucro Impostos Outras Total 

 Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

                100 

                100 

                100 

Obs.: 
 Esta Planilha poderá conter informações em reais ou percentuais (opcional), formadores do preço final do 

produto; 
 Para fim de revisão de preços, torna-se necessária à apresentação da planilha de decomposição dos preços; 
 Quando a origem do produto for estrangeira, deverão ser informados a moeda e a taxa de conversão utilizada. 
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ANEXO III – REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011, de 04/10/2011 

“Estabelece normas para aplicação de multas” 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da FAMESP, 
expede a seguinte Portaria: 
ARTIGO 1.º - A aplicação de multa obedecerá ao disposto neste 
documento.  

ARTIGO 2.º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato e aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela FAMESP, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida cabendo a aplicação de multa de 
mora correspondente a 30% do valor do respectivo contrato, ou 
multa corresponde à diferença de preço decorrente de nova 
contratação. 

ARTIGO 3.º - A inexecução total ou parcial do ajuste enseja a 
aplicação de multa de mora de 30%, sobre o total ou parte da 
obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de 
preço decorrente de nova contratação. 

ARTIGO 4.º - O atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sem prejuízo de eventuais penalidades 
previstas em Lei, sujeitará o contratado à multa de mora, 
calculada por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida, na 
seguinte proporção: 

          I - em se tratando de fornecimento de material e serviços: 

              a) atraso de até 30 dias: multa de 0,2%; 

    b) atraso superior a 30 dias: multa de 0,4%. 

          II - em se tratando de obras e serviços a estas vinculados, a 
multa será de 0,8%. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cálculo da multa prevista no caput 
deste artigo deverá ser adotado o método de acumulação simples, 
que significa a mera multiplicação da taxa pelo número de dias de 
atraso e pelo valor correspondente à obrigação não cumprida, 
sem prejuízo do disposto no artigo 7.º desta Portaria. 

ARTIGO 5.º - O material não aceito deverá ser substituído dentro 
do prazo fixado pela FAMESP, que não excederá a 15 dias, 
contados do recebimento da notificação. 

Parágrafo único - A não ocorrência da substituição dentro do 
prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 
3.º desta Portaria, considerando-se a mora, nesta hipótese, a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 
estabelecido no caput deste artigo. 

ARTIGO 6.º - A aplicação das multas previstas neste documento 
ficará vinculada à realização do regular processo administrativo. 

§ 1.º - O infrator deverá ser notificado do inteiro teor da multa, 
podendo apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis, a contar da 
notificação. 

§ 2.º - A autoridade competente, de posse das razões do infrator, 
decidirá sobre a conveniência ou não da aplicação da multa, 
mediante despacho fundamentado. 

§ 3.º - Da aplicação da multa caberá recurso dentro do prazo de 5 dias 
úteis, contados da notificação do ato. 

ARTIGO 7.º - As multas previstas neste documento, quando for o caso, 
serão calculadas sobre os valores contratuais reajustados e poderão 
ser pagas com a garantia prestada na assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, ou descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese do pagamento das multas não 
ocorrer na forma prevista no caput deste artigo, a cobrança será 
objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção 
monetária diária no período compreendido entre o dia imediatamente 
posterior à data final para liquidar a multa de aquele em que o 
pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, ou índice que venha a substituí-
la. 

ARTIGO 8.º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra ou 
serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado 
dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

ARTIGO 9.º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não 
exclui a das outras. 

ARTIGO 10 - As disposições constantes desta Portaria aplicam-se 
também às obras, serviços e compras que, nos termos da legislação 
vigente, forem realizados com dispensa ou inexigibilidade de 
procedimento previsto no Regulamento de Compras, Serviços e Obras 
da Fundação. 

ARTIGO 11 - As multas referidas neste documento não impedem a 
aplicação de outras sanções previstas na Legislação Federal. 

ARTIGO 12 - As normas estabelecidas neste documento deverão 
constar em todos os instrumentos convocatórios, bem como nos 
contratos ou outros instrumentos equivalentes, inclusive nos 
procedimentos de dispensa ou inexigibilidade do procedimento de 
escolha, com base no Regulamento de Compras, Serviços e Obras da 
Fundação. 

ARTIGO 13 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima 
previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação 
no Órgão de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da 
punição, tratando-se de penalidade que implique no impedimento de 
participar de qualquer procedimento de escolha, baseado no 
Regulamento de Compras, Serviços e Obras da Fundação e/ou, de 
qualquer modo, contratar com a FAMESP, ou de declaração de 
inidoneidade. 

ARTIGO 14 - Este documento tem validade jurídica a partir de sua 
divulgação. 


