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Prefeitura Municipal de
Dias d`Ávila publica:
• Extrato de Contrato N.º 0005/2022 - Processo Nº: 4022/2021.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
• Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 30/2021
– Registro de Preços - Processo Administrativo Nº. 1.812/2021.
Empresa: AVS Comercial e Transporte Eireli – EPP
• Extrato de Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº
53/2021 – Registro de Preços
• Extratos das Atas de Registros de Preços - Pregões Eletrônicos Nº
57/2021.
• Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 53/2021 –
Registro de Preços.
• Atas de Registros de Preços Pregões Eletrônicos Nº 057/2021 –
Registro de Preços – Objeto: Aquisição de Equipamento e Material
Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado
com recursos vinculados conforme Portaria MS nº. 3.186/2020 que
regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha,
Portaria MS nº. 3659/2020 Formaliza o Repasse Financeiro, conforme
descrição constante no Anexo I.

Gestor - Alberto Pereira Castro / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Dias d`Ávila - BA
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
㻌
EXTRATO DE CONTRATO N.º 0005/2022
PROCESSO Nº: 4022/2021
OBJETO: Contratação direta com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços e
venda de produtos, especialmente desenvolvidos para órgãos públicos.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 040/2021
BASE LEGAL: Art. 24, inciso VIII da Lei 8.66679;
NOME DA CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF/CNPJ:. 34.028.316/0005-37
VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
Órgão / Unidade: 06/0601; Atividade: 04.122.0003.2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Sub-elemento:
3.3.90.39.13; Fonte: 00.
DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.
Alberto Pereira Castro
Prefeito Municipal

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila-Bahia㻌
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Atas

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.812/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e veículos pesados, carro
pipa e ônibus com motorista e operador para atender as necessidades do município de Dias d'
Ávila/Ba.
Empresa: AVS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI - EPP que apresentou o valor total para os
seguintes lotes:
x
x
x
x
x

LOTE II: VALOR TOTAL: R$ 123.999,96 (cento e vinte e três mil e novecentos e noventa
e nove reais e noventa e seis centavos).
LOTE IV: VALOR TOTAL: R$ 2.457.999,36 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e
sete mil e novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).
LOTE VI: VALOR TOTAL: R$ 451.599,96 (quatrocentos e cinquenta e um mil e
quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
LOTE VII: VALOR TOTAL: R$ 426.739,92 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e
trinta e nove reais e noventa e dois centavos).
LOTE VIII: VALOR TOTAL: R$ 603.199,68 (seiscentos e três mil e cento e noventa e nove
reais e sessenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 17/01/2022
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea – Pregoeira.
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.617/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Aquisição de Scanners (Digitalizadores) com Software de Reconhecimento de Caracteres
(OCR) e com garantia técnica de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades corporativas das
Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração e Transportes e da Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila/BA.
Empresa Vencedora: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP
Valor: R$ 110.074,56 (cento e dez mil setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao
Lote Único.
Data da Assinatura: 17/01/2022.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dorea – Pregoeira.
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3257/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados
conforme Portaria MS nº. 3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede
Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020 Formaliza o Repasse Financeiro,
EMPRESA: BRASIL MEDICO LABORATORIAL EIRELI EPP
LOTE 01: R$ 103.200,00 (Cento e três mil e duzentos reais)
Data da Assinatura: 13/01/2021.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Publicado por: Karynne França Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
Alberto Pereira Castro - Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3257/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados
conforme Portaria MS nº. 3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede
Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020 Formaliza o Repasse Financeiro,
EMPRESA: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
LOTE 29: R$23.900,0 (Vinte e três mil e novecentos reais)
Data da Assinatura: 12/01/2021.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Publicado por: Karynne França Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
Alberto Pereira Castro - Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3257/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados
conforme Portaria MS nº. 3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede
Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020 Formaliza o Repasse Financeiro,
EMPRESA: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA,
LOTE 25: R$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais)
Data da Assinatura: 12/01/2021.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Publicado por: Karynne França Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
Alberto Pereira Castro - Prefeito
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 17 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua
Raimundo J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.
Alberto Pereira Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e
qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº
1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
2617/2021 e HOMOLOGADA, no dia 07/01/2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.

1.1. Aquisição de Scanners (Digitalizadores) com Software de Reconhecimento de Caracteres (OCR) e com
garantia técnica de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades corporativas das Secretaria da
Fazenda, da Secretaria de Administração e Transportes e da Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila/BA, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP, CNPJ 10.793.812/0001-95 com sede
na SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul – Brasilia/DF, CEP: 70.632-100, neste
ato representada por seu representante legal, Sr. SILVIO MOREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº
830.417.701-30, RG 1822305 SSP/BA.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da
Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de
Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE ÚNICO

ITEM

1

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS
SCANNER AAD E MESA DIGITALIZADORA;
Especificação mínima:
x
Sistemas operacionais compatíveis: Windows
7 , Windows 8, Windows server, Linux, Windows 10;
x
Modos de digitalização: Simplex e Duplex,
Colorido, Tons de cinza e Preto e branco;
x
Sensor de imagem: CCD (Charge Coupled
Device - dispositivo de carga acoplada) a cores x 3 (frente
x 1, verso x 1, vidro de exposição x 1);
x
Tamanho de documentos: Mínimo no AAD: 52
x 52 mm, Máximo no AAD: 216 x 355 mm, papel longo:
216 x 3000 mm;
x
Cartões duros (AAD): Retrato / Paisagem, 1,4
mm ou menos;
x
Capacidade da bandeja de entrada: 60 folhas
(80 g/m²) (Realimentação contínua);
x
Volume diário: Até 6.000 folhas;
x
Resolução óptica: 600 dpi;
x
Formatos de saída: Colorido: 75 a 600 dpi
(ajustável por incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (driver);
x
Incluindo o cabo USB;
x
Garantia: 01 ano
x
Alimentação: 100-240VAC
x
Obrigatória apresentação de catálogo/folder
/prospecto

Quant.
Minimá

1

Quant.
Máxima

06

P.unit.
Médio

Perço
Total
Estim
ado

MARCA/MOD
ELO

R$
6.879,6
6

R$
41.27
7,96

Scanner
Avision
AD345FWN

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
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2

SCANEER DE MESA;
Especificação mínima:
x
Sistemas operacionais compatíveis: Windows
7 , Windows 8 , Windows Vista , Linux, Windows 10;
x
Modos de digitalização: Simplex e Duplex,
Colorido, Tons de cinza e Preto e branco;
x
Sensor de imagem: CCD Colorido (ChargeCoupled Device) x 3 (frente x 1, verso x 1, Mesa
digitalizadora x 1);
x
Tamanho de documentos: Mínimo no AAD: 52
x 52 mm, Máximo no AAD: 216 x 355 mm, papel longo:
R$
R$
216 x 3000 mm;
1
10
6.879,6
68.79
x
Capacidade da bandeja de entrada: 40 folhas
6
6,60
(80 g/m²) (Realimentação contínua);
x
Volume diário: Até 4.000 folhas;
x
Resolução óptica: 600 dpi;
x
Formatos de saída: Colorido: 24-bit, 8-bit e 4bit, Tons de cinza: 8-bit e 4-bit, Preto e branco: 1 bit;
Interface:USB 2.0 tipo B;
x
Incluindo o cabo USB.
x
Garantia: 01 ano
x
Alimentação: 100-240VAC
Obrigatória apresentação de catálogo/folder /prospecto
Valor do Lote Único - R$ 110.074,56 (CENTO E DEZ MIL SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

Scanner
Avision
AD345FWN

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e
as propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de
transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o
estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1.No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e
quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida
pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade

sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da
empresa registrada na execução da Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2.definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de
Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente
aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual
teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às
Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
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2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa
vencedora pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital,
bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos,
conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo,
ensejar nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.

3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro
de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente
Ata de Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos
efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais
exigências administrativas em vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos
fazendários, à regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade
relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum
acordo, à Comissão Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
3.6.1.Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á
Comissão Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de
negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila
através da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento.
Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação,
nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias
Gerenciadora, autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão
constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis
mais vantajosa, conforme determina o nos termos do artigo 16, do
1.421/2015.

d’Ávila através da Comissão
proceder à revogação do item
para obtenção da contratação
§ 4º, do Decreto Municipal nº
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4.1. O prazo de entrega do objeto é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil posterior à data de
confirmação do recebimento, pelo FORNECEDOR, da nota de empenho e/ou Ordem de Fornecimento, que
será enviada por fax, email ou outro meio de contato que tenha sido previamente disponibilizado pelo
FORNECEDOR
4.2. O objeto deverá ser entregue, em dias úteis, das 8h às 17h no Almoxarifado Central da PMDD no
endereço constante da Ordem de Fornecimento.
4.2.1. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5. – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas
referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará
sujeito às seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da
licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,05 % (cinco centésimos) por cada dia de atraso, após a data fixada para a
entrega dos produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de
material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de
Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória,
limitada a 10% (dez por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito
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ou motivo de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87,
IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse
público ou a pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de
Nota de Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo
17, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado
por Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
4. – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
4.4.
I.

São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com
a proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s) Secretaria(s)
Gerenciadora(s) da presente Ata;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de
qualquer responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata, os
eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos
licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S),
desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.1.1. e nas Ordens de
Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.
Fornecer os materiais conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas
quantidades solicitadas pela Administração.
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus
da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do prazo de entrega.
Manter, durante toda a execução da ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas na
licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a presente
aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva da empresa
vencedora, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em
responsabilidade solidária ou subsidiária do Município.
O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade
do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse
material;
Transportar as mercadorias em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes, tendo seus
funcionários devidamente uniformizados e identificados (crachá). Despesas com frete e descarregamento
correrão por conta e risco da empresa vencedora.
Zelar pela boa e completa execução da ata e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora por parte do fiscal do contrato, atendendo prontamente às observações e exigências que
lhe forem solicitadas;
Comunicar a Administração qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da ata;
Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição do serviço prestado,
preço unitário e valor total;
XXIV. O prazo de garantia onsite do objeto, contra defeitos de fabricação, deverá ser de, no mínimo 12
(doze)
meses, a contar do recebimento definitivo.
XXV. Durante o período de garantia, o FORNECEDOR, independentemente de ser ou não fabricante do
objeto, obrigasse a substituir ou reparar, sem ônus para a PMDD, o objeto que apresentar defeitos ou
incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil posterior
à data de confirmação do recebimento da comunicação.
XXVI. O pedido de substituição do objeto, durante o período de garantia, será formalizado por telefone, email, fax ou outro meio hábil de comunicação

I.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo
do Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da
Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 17 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP
Sr. SILVIO MOREIRA DOS SANTOS
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 /2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. DP INFORMATICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
42.280.959/0001-78, estabelecida no endereço Rodovia BR nº 282, SN, B Ret Rural, Bom Retiro/SC, CEP: 88.680000, através de sua representante legal, a Sra. ISABELA DEUCHER PIRES, brasileira, portadora de cédula de
identidade nº 5972587 SSP/SC e CPF nº 079.591.899-27.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

15

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

1

COMPUTADOR
(DESKTOP-BÁSICO)
Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Computador desktop
com processador no mínimo que possua no
mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0
GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240
GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4
2.133 MHz ou superior, operando em modalidade
dual CHANNEL. A placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.org,
organismo que define os padrões existentes.
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior. Possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
superior. Suportar monitor estendido. Possuir no
mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI.
Unidade combinada de gravação de disco ótico
CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas
com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
com fio. Monitor de LED 19 polegadas
(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte

UND

3

1

RDINFO
RN05

V. UNIT

V.TOTAL

R$4.262,00

R$12.786,00
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compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item. Gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse
e monitor) devem possuir gradações neutras das
cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrão de cor. Todos os componentes do produto
deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.
TOTAL GERAL LOTE 15: R$ 12.786,00 (Doze mil e setecentos e oitenta e seis reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
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3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
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5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

II.

fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;

III.

Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;

IV.

Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
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V.

Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;

VI.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;

VII.

Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

VIII.

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

IX.
X.

Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

XI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

XII.

Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.

XIII.

Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.

XIV.

Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XV.

Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;

XVI.

Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

XVII.

Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;

XVIII.

Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;

XIX.

Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;

XX.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;

XXI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
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XXII.

Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XXIII.

Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

XXIV.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.

II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.

II.

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.

III.

Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.

IV.

No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.

V.

A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.

VI.

O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.

VII.

A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
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Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

DP INFORMATICA LTDA EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 13 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 /2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. BRASIL MEDICO LABORATORIAL EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 11.516.136/0001-75, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 6394, Loja 25, Pitangueiras, Lauro
de Freitas/BA, CEP 42.701-260, através de sua representante legal, a Sra. MARIZETE CARLOS DOS SANTOS,
brasileira, portadora de cédula de identidade nº 0477810179, SSP/BA e CPF nº 990.233.265-04.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

1

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

1

APARELHO DE ANESTESIA: Equipamento
microprocessado
para
atender
pacientes
neonatais, pediátricos, adultos e obesos
mórbidos. Estrutura em material não oxidante;
Com prateleira para suporte de monitores;
Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios
giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com
sistema de autoteste ao ligar o equipamento com
detecções de erros, falhas de funcionamento, etc.
Com sensor de fluxo único universal para
pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade
do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas
para controle de fluxo e pressão com sistema de
segurança para proteger o paciente de pressão e
fluxos inadequados. Rotâmetro composto por
fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo
de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido
nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar
comprimido ou com monitoração digital com
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e
óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para
interromper automaticamente o fluxo de N2O, na
ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado
de engate rápido, permitir acoplamento de 02
vaporizadores e com sistema de segurança para o
agente selecionado (se ofertado sistema que
permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o
segundo vaporizador). Sistema de circuito
paciente de rápida montagem e desmontagem
pelo operador e passível de esterilização;
Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios,

UND

1

1

MARCA E
MODELO

V. UNIT

KTK/MOD
ELO SAT R$103.200,0
500
0
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canister e sistema de entrega de volume,
autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal
sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de
gases; Válvula APL graduada; Ventilador
eletrônico microprocessado, com display LCD
com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos:
Ventilação manual; Ventilação com respiração
espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a
tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e
ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória
intermitente sincronizada (SIMV). Controles
Ventilatórios mínimos: Volume corrente;
Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E;
Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa
pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto
alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia
elétrica. Monitoração numérica de pressão de
pico, média, peep e gráfica da pressão das vias
aéreas; Monitoração de frequência respiratória,
volume corrente, volume minuto e fração
inspiratória.
Alimentação
elétrica
bivolt
automático e bateria interna com autonomia de
pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o
equipamento, no mínimo: 02 circuitos para
pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01
tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para
ventilação manual adulto, 01 balão para
ventilação manual infantil. 01 vaporizador
calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo;
03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo
uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e
uma para ar comprimido e demais acessórios
necessários para o perfeito funcionamento do
equipamento.
TOTAL GERAL LOTE 01: R$ 103.200,00 (Cento e três mil e duzentos reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
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2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
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5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
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7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.

II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.

II.

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.

III.

Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.

IV.

No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.

V.
VI.

A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
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VII.

A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 13 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRASIL MEDICO LABORATORIAL EIRELI EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /AHFQLMW0JQWOT3EQJSC8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
30 - Ano - Nº 1716

Dias d`Ávila
Fl.1/7

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022 na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 / 01 / 2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.421.679/0001-18, estabelecida na Rua Estrada da muriçoca, Loteamento Vila
Mariza, L6, Nº 9, Edif. São Miguel Arcanjo, Sala 09, São Marcos Salvador/BA, CEP 41.250-420, através de seu
representante legal, a Sr. ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA, brasileiro, portador de cédula de identidade
nº 02.317.502-85 SSP/BA e CPF nº 293.669.505-82.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

04

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE:
DIGITAL/ ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA UND
CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA:
POSSUI

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

2

1

WELMY

V. UNIT

R$930,00

V.TOTAL

R$1.860,00

TOTAL GERAL LOTE 04: R$ 1.860,00 (Um mil e oitocentos e sessenta reais)

OTE

13

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

1

CARRO DE EMERGÊNCIA: RÉGUA DE
TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO
1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI,
SUPORTE
PARA
CILINDRO:
POSSUI,
SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI,
GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE
GASES: NÃO POSSUI

UND

3

1

PATMOS

R$3.333,33

V.TOTAL

R$9.999,99

TOTAL GERAL LOTE 13: R$ 9.999,99 (Nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

LOTE

ITEM

17

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
DETECTOR
FETAL:
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY:
PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

UND

2

1

MD

V. UNIT

R$699,00

V.TOTAL

R$1.398,00

TOTAL GERAL LOTE 17: R$ 1.398,00 (Um mil e trezentos e noventa e oito reais)

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT
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19

1

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA
BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON

UND

2

1

PATMOS

R$152,00

R$152,00

TOTAL GERAL LOTE 19: R$ 152,00 (Cento e cinquenta e dois reais)

LOTE

ITEM

20

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR:
AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

UND

1

1

PREMIUM

V. UNIT

R$100,00

V.TOTAL

R$100,00

TOTAL GERAL LOTE 20: R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)

LOTE

ITEM

21

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
ESTETOSCÓPIO INFANTIL:
AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:
DUPLO

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

UND

3

1

PREMIUM

V. UNIT

R$70,00

V.TOTAL

R$210,00

TOTAL GERAL LOTE 21: R$ 210,00 (Duzentos e dez reais)

LOTE
30

ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
OXÍMETRO DE PULSO: TIPO: PORTÁTIL (DE
MÃO) COM 1 SENSOR

UND

QUANT.

UND

5

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

1

GENEREL
MEDTCH
MOD. G1B

R$1.840,00

V.TOTAL

R$9.200,00

TOTAL GERAL LOTE 30: R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais)

LOTE

33

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

REANIMADOR
PULMONAR
MANUAL
ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO /
VÁLVULA
DE
PEEP
/
VÁLVULA UND
8
1
MD
R$146,52
UNIDIRECIONAL
/
RESERVATÓRIO:
SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI
TOTAL GERAL LOTE 33: R$ 1.172,16 (Um mil e cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos)

V.TOTAL

R$1.172,16

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
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2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
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4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
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XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
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VII.

A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 13 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 /2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 62.413.869/0001-15, estabelecida na Rua Martins Pena, nº 93, Campos Elíseos Ribeirão Preto/SP, CEP 14.080620, através de seu representante legal, a Sra. Érica Vernile Preira Vezono, portadora de cédula de identidade nº
18.294.531-5 SSP/SP e CPF nº 138.771.588-70.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

7

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

1

BERÇO AQUECIDO: Equipamento com sistema
de aquecimento de calor irradiante por elemento
aquecedor localizado na parte superior do berço.
Possuir giro bilateral no plano horizontal para
posicionamento do aparelho de raios X; possuir
bandeja para alojamento do filme radiográfico.
Leito do recém-nascido construído em material
plástico radiotransparente com laterais rebatíveis
e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente,
ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas
de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma
de densidade adequada ao leito do paciente em
material atóxico, com revestimento removível e
antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em
aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade
através de rodízios com freios e para-choque.
Display a LED ou LCD para indicação de
temperatura e potência desejada; memória para
retenção dos valores programados. Sistema de
controle microprocessado, com modo de operação
servo controlado através de sensor ligado ao RN e
manual; relógio Apagar incorporado; alarmes
audiovisuais intermitentes para visualização de no
mínimo: falta de energia; falha na resistência de
aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do
sensor no paciente. Deverá acompanhar o
equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para
armazenamento de materiais diversos e haste para
suporte de soro. Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade solicitante.

UND

2

1

Gigante
Recém
Nascido

V. UNIT

V.TOTAL

R$17.350,00

R$ 34.700,00

TOTAL GERAL LOTE 07 R$ 34.700,00 (Trinta e quatro mil e setecentos reais)
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1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
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3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
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6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
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VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
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I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 13 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 / 2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.952.368/0001-48, estabelecida no endereço João Paulo, nº 695, Edif.
Comercial Mondrian, Sala 201, João Paulo, Florianópolis/sc, CEP 88.030-300, através de seu representante legal, a
Sra. ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI, brasileira, portadora de cédula de identidade nº 559.443 SSP/SC
e CPF nº 298.533.039-49.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

29

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA/
MODELO

1

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI:
5
PARÂMETROS
BÁSICOS:
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, SUPORTE P/
MONITOR: POSSUI, PRESSÃO INVASIVA
(PI): NÃO POSSUI, CAPNOGRAFIA /
AGENTES
ANESTÉSICOS/ÍNDICE
DE
SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MÉT. ASPIR. DE
BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM
AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE
SEDAÇÃO
ANESTÉSICA,
DÉBITO
CARDÍACO: NÃO POSSUI, TIPO/TAMANHO:
ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10''
A 12''

UND

2

1

SHENZHE
N COMEN
STAR
8000E

V. UNIT

V.TOTAL

R$11.950,00

R$23.900,00

TOTAL GERAL LOTE 29: R$23.900,0 (Vinte e três mil e novecentos reais)
1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
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2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
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4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
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7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
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XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.
II.

III.

IV.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
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V.
VI.

VII.

A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 /2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. L. PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.320.594/0001-60, estabelecida na Rua Professor Rômulo Almeida, n° 217, Edif.. Ambiente
Empresarial, sala 03, Brotas, Salvador/BA, CEP 40.290-030, através de sua representante legal, o Srª. LAURA
ANTONIA REIS DE ALMEIDA PASSOS, brasileira, portadora de cédula de identidade nº 01.646.920-88 SSP/BA
e CPF nº 251.858.885-04.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

03

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

ASPIRADOR
DE
SECREÇÕES
ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DE
ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM,
UND
VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI,
SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI,
FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

V.TOTAL

4

1

HR
HOSPITALA
R/HR 6005 C

R$1.925,00

R$ 7.700,00

TOTAL GERAL LOTE 03 R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
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d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
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4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
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7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /AHFQLMW0JQWOT3EQJSC8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dias d`Ávila

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
53 - Ano - Nº 1716

Fl.5/6

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.

II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
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II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

L. PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias
d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as
Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº
1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e
HOMOLOGADA, no dia 12 /01 / 2022, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS,
consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº. 3.186/2020 que regulamenta e
autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020 Formaliza o Repasse Financeiro, conforme
descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 32.593.430/0001-50, estabelecida na Rua Av. Henrique Mansono, º 1595, Alpes, Londrina/PR, CEP 06.541078, através de seu representante legal, a Sr. JOSÉ MARCIO CARREGA, brasileiro, portador de cédula de identidade nº
14727572 SSP/PR e CPF nº 109.523.298-32.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria Municipal
detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade e especificações do
material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOT
E

ITEM

25

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
LARINGOSCÓPIO ADULTO: TIPO /
ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS: FIBRA
OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS

UND QUANT.

UND

2

QUANT.
MININA

MARCA
E
MODELO

1

MD/
ADULTO

V. UNIT

V.TOTAL

R$1.850,00 R$3.700,00

TOTAL GERAL LOTE 25: R$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais)
1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as propostas das
empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, conforme o
Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de Fornecimento emitidas
pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas quantidades solicitadas e de acordo com as
especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a fiel
observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos produtos
disponibilizados
e
efetivamente
entregues,
sem
prejuízo
da
fiscalização
exercida
pela
Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou do(s)
responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da empresa
registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer
irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a especificação, pelo
responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo lavrado Termo de Recebimento
Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, após
verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será lavrado Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art.
73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões Especiais das
Secretarias Gerenciadoras.
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2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade e
qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como se constatado
divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76
da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme a
Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das respectivas
Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de
Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente prestados, por meio
de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante
consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão Gerenciadora da presente
Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão Gerenciadora
convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos
incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora, autorizada,
pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de
Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos
termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo (a)
respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto
Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de máximo 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega: Almoxarifado
Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de Fornecimento
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas quantidades solicitadas e de acordo
com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas com frete e
descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as especificações e
marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no preâmbulo
deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso reconhecimento do (s)
gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante
que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
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6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes
penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação, dentro do
prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15%
(quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos produtos, objeto
desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho, caracterizará
inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do
pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento relativa ao evento
em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo de força
maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV, da Lei
Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto Municipal nº
1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor,
conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de Emprenho de
Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza descumprimento de
obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso I, alínea “b”, do Decreto
Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria publicada
no Diário Oficial do Município.
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9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu cargo
todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste
Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da
legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata, isentando a
PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a Secretaria Municipal de Saúde
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários,
fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo CONTRATANTE,
conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações técnicas do presente Termo e da
Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo,
tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria Municipal de
Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por todos os materiais e mão de
obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria Municipal de Saúde emitir declaração que o
bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e reparo de peças
e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues, assumindo a
responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e plena utilização dos bens
adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as peças de
reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito itens usados ou
recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do
objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados oficialmente pela
Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e Municipal)
e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir garantia mínima
de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
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III.

A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência Técnica à
contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento
definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser prontamente
corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos
por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços
executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando
retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou email e o
conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela
Contratante.
A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a
remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro
equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto Municipal
nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de Dias d’Ávila,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas,
para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA.

DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 /2 022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. PESENTI & PELAIS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.776.642/0001-02, estabelecida na Av. Celso Garcia Cid nº 1539, Vila Siam, Centro Londrina//PR, CEP 86.039000, através de através de seu representante legal, Sr. RODNEY DANILO PESENTI, brasileiro, portador de cédula
de identidade nº 5.324.678-8 SSP/PR e CPF nº 803.463.329-15.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

ITEM

12

1

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE
CARDIOTOCÓGRAFO: CONFIGURAÇÕES:
PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO
GEMELAR, C/SUPORTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

UND

3

1

MARCA E
MODELO

V. UNIT

GENERAL
MEDITEC
R$7.800,00
H/G6A

V.TOTAL

R$23.400,00

TOTAL GERAL LOTE 12: R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
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2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
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4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
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I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;
Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.
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XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.
Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;
Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;
Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;
Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;
Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
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VII.

A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

PESENTI & PELAIS LTDA EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 / 01 /2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.247.233/0001-81, estabelecida na Av. Maria Quitéria nº 5232, Casa, João Paulo II, Feira de
Santana/BA CEP 44.033-710, através de sua representante legal, a Sra. RENILCE DOS SANTOS BOA
AVENTURA, brasileira, portadora de cédula de identidade nº 04.428.161-70 SSP/BA e CPF nº 623.102.245,53.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

8

1

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO: CUNA:
ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO / FERRO
PINTADO, RODÍZIOS: POSSUI

UND

2

1

POLYMED

V. UNIT

V.TOTAL

R$775,00

R$1.550,00

TOTAL GERAL LOTE 08: R$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais)

LOTE

11

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

1

CAMA PPP: Cama PPP manual com apoio de
pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e
dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida
em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras
e complemento da perneira removível. Com
rodízios e com grades na região do dorso,
injetadas e com acabamento pintado em
poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de
120 kg. Acompanha colchão compatível com as
dimensões da cama.

UND

2

1

POLYME
D

V. UNIT

R$5.900,00

V.TOTAL

R$11.800,00

TOTAL GERAL LOTE 11: R$ 11.800,00 (Onze mil e oitocentos reais)

LOTE

14

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

1

CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE
CONFECÇÃO: AÇO INÓX/ ALUMÍNIO,
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE: POSSUI/
POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI

UND

2

1

MARCA E
MODELO

V. UNIT

V.TOTAL

POLYMED
R$1.250,00

TOTAL GERAL LOTE 14: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
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LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

18

1

ESCADA: COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

UND

10

1

MARCA E
MODELO

V. UNIT

V.TOTAL

POLYMED
R$180,00

R$1.800,00

TOTAL GERAL LOTE 18: R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

LOTE

ITEM

22

1

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

V. UNIT

1

MESA GINECOLÓGICA: MATERIAL DE
CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E
GAVETAS: AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO
POSSUI

UND

3

1

POLYME
D

R$ 910,00

27

FOCO
REFLETOR
AMBULATORIAL:
POLYMED
UND
R$525,00
2
1
ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL
TOTAL GERAL LOTE 22: R$1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)

V.TOTAL

R$1.050,00

V.TOTAL

R$2.730,00

TOTAL GERAL LOTE 27: R$ 2.730,00 (Dois mil e setecentos e trinta reais)

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

POLTRONA
HOSPITALAR:
MAT.
DE
CONFECÇÃO/ASSENTO
E
ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO:
UND
10
AÇO
/
FERRO
PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120
KG/ACIONAMENTO MANUAL
TOTAL GERAL LOTE 31: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)

QUANT.
MININA

31

1

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

34

1

SUPORTE DE HAMPER: MATERIAL DE
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

UND

5

1

1

MARCA E
MODELO

POLYMED

V. UNIT

R$650,00

MARCA E
MODELO

V. UNIT

V.TOTAL

R$6.500,00

V.TOTAL

POLYMED
R$296,00

R$1.480,00

TOTAL GERAL LOTE 34: R$ 1.480,00 (Um mil e quatrocentos e oitenta reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
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2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
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4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
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III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

II.

fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;

III.

Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;

IV.

Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;

V.

Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;

VI.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;

VII.

Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

VIII.

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

IX.

Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
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X.

Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

XI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

XII.

Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.

XIII.

Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.

XIV.

Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XV.

Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;

XVI.

Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

XVII.

Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;

XVIII.

Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;

XIX.

Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;

XX.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;

XXI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;

XXII.

Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XXIII.

Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

XXIV.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.
II.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
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III.

A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.
No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.
O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA ME
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº0 57/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C.
Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF
nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 3.257/2021 e HOMOLOGADA, no dia 12 /01 / 2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a serem custeado com recursos vinculados conforme Portaria MS nº.
3.186/2020 que regulamenta e autoriza o financiamento das Ações da Rede Cegonha, Portaria MS nº. 3659/2020
Formaliza o Repasse Financeiro, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. ELETROMED EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.483.355/0001-72, estabelecida na Rua Filomena Fernandes nº 202, Centro, Capela do Alto Alegre/BA, CEP
44.645-000, através de seu representante legal, a Sra. TASSARA PEIXOTO CARNEIRO, brasileira, portador de
cédula de identidade nº 20.032.557-45 SSP/BA e CPF nº 066.194.005-58.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
QUANT. MARCA E
UND QUANT.
PERMANENTE
MININA
MODELO
MESA DE ESCRITÓRIO: GAVETAS: POSSUI,
PPANDIN
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/
UND
2
1
MX90/MX
MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO:
G 02
SIMPLES
TOTAL GERAL LOTE 26: R$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais)

LOTE

ITEM

26

1

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

UND

QUANT.

QUANT.
MININA

MARCA E
MODELO

28

1

MESA PARA COMPUTADOR: MATERIAL DE
CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/
SIMILAR, GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS

UND

2

1

PPANDIN
MX90/MX
G 02

V. UNIT

R$332,50

V. UNIT

R$332,50

V.TOTAL

R$665,00

V.TOTAL

R$665,00

TOTAL GERAL LOTE 28: R$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais)

LOTE

32

ITEM

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL
PERMANENTE

1

REANIMADOR
PULMONAR
EM
T:
Equipamento construído em caixa injetada, em
plástico de engenharia. Limitado a pressão: com
manutenção
dos
parâmetros
previamente
determinados. Deve permitir ajustar os controles
da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão
Positiva no Final da Expiração) e a pressão de
segurança (Pico). Operado através de fontes de ar
comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo
contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve
possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de
pressão máxima de alívio, válvula de controle de
pressão inspiratória, conector para entrada de gás e
dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem
acompanhar o equipamento: circuito de peça T,

UND

UND

QUANT.

2

QUANT.
MININA

1

MARCA E
MODELO

V. UNIT

V.TOTAL

*FANEMR
*BABYPUF
FR
R$6.032,50
MODELO
1020

R$12.065,00
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pulmão teste em silicone livre de látex, máscara
infantil.
TOTAL GERAL LOTE 32: R$ 12.065,00 (Doze mil e sessenta e cinco reais)

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do
inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como
se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
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3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos termos
do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entrega do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 16:00h, Local de entrega:
Almoxarifado Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao
lado do banco do Nordeste).
4.3. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório.
4.4. A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
4.5. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela
Secretaria de Saúde.
4.6. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às
seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
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6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17, inciso
I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Das Obrigações gerais:
I.

Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

II.

fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
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III.

Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata;

IV.

Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução desta Ata, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;

V.

Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução desta Ata,
isentando a PMDD de qualquer responsabilidade;

VI.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste termo de
referência;

VII.

Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

VIII.

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprido a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

IX.
X.

Prestar o serviço de acordo com as especificações contidas neste termo de referência;
Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

XI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

XII.

Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pelo
CONTRATANTE, conforme consta no Termo de Referência, em estrita observância das especificações
técnicas do presente Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando o
detalhadamente as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade.

XIII.

Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos equipamentos no ambiente definido pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a entrega, devendo responsabilizar-se por
todos os materiais e mão de obra necessários a realização do serviço de montagem devendo a Secretaria
Municipal de Saúde emitir declaração que o bem encontra-se adequadamente instalado.

XIV.

Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XV.

Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com substituição e
reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, enquanto vigorar o prazo de
garantia;

XVI.

Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues,
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à Contratante e
plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

XVII.

Disponibilizar e fornecer, sem ônus adicional para a Contratante durante todo o período de garantia, todas as
peças de reposição, novas e originais, e de suporte técnico necessários aos equipamentos, não sendo aceito
itens usados ou recondicionados;

XVIII.

Comunicar imediatamente ao gestor da Ata toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do objeto;

XIX.

Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre apresentados
oficialmente pela Contratada;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /AHFQLMW0JQWOT3EQJSC8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
78 - Ano - Nº 1716

Dias d`Ávila
Fl.6/7

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
XX.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;

XXI.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas neste Termo de
Referência;

XXII.

Manter durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XXIII.

Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieram a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da Ata,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

XXIV.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, estadual e
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução da Ata;

9.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
I.

II.
III.

Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e materiais deverão possuir
garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.
O período de garantia passará a contar a partir da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.]
A contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a Rede de Assistência
Técnica à contratante e mantê-la atualizada

9.3. Garantia e Assistência Técnica
I.

Todos os equipamentos/Materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento definitivo, se outra não houver.

II.

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.

III.

Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre
os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou
equipamentos.

IV.

No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos
produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.

V.

A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia.

VI.

O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone
ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de
impossibilidade, reconhecida pela Contratante.

VII.

A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja
possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do
equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento
substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 12 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

ELETROMED EIRELI
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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